Policija brīdina
uzmanīties
no naudas
izkrāpējiem.
 3. lpp.

Z.A.Meierovica Kabiles
pamatskolas latviešu valodas
un literatūras skolotājs

„Ironiski, bet fakts, ka
mums jāpriecājas par to,
ka Alsungas viduslaiku
pils nav restaurēta
pēdējos 100 gados. Tieši
tādēļ tā saglabājusies
autentiska līdz
mūsdienām,” intervijā

Eduards Skabis
Latvijas 100. gadadienā
saņems Kuldīgas novada
Goda balvu par
aizrautīgu darbu
ar bērniem un jauniešiem.

 5. lpp.
laikraksts viduskurzemei
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Cena
0,68 eiro

saka pils
glābšanas
darbu
projekta
vadītājs,
arhitekts
Pēteris
Blūms.
 8. lpp.

Kopības un svētku
sajūtai

Lai darba devējs un
ņēmējs satiktos
Akcijā Karjeras
dienas darba
meklētājiem Kuldīgā
visus uzrunāja
Nodarbinātības
valsts aģentūras
Kuldīgas filiāles
darbinieki un
uzņēmēji, skanēja arī
veiksmes stāsti.

 6.–7. lpp.
Kuldīgas komunālo
pakalpojumu
zaļumsaimniecības
darbinieces Vineta Putniņa
un Asja Traščenko saka,
ka vītnes vijot daudzus
gadus – vajadzīga
roku veiklība un jābūt
atbilstošam apģērbam.

Jauna palīdzība
audžuģimenēm

Kurzemes centrs AIRI
vecākiem bijušajā Kuldīgas
pamatskolā atvērts
septembrī. Latvijas SOS
bērnu ciematu asociācija
valstī tādus izveidojusi
piecus.

 10. lpp.

Šogad savīti apmēram
140 metri priežu zaru, kas
tradicionāli rotās Kuldīgas
komunālo pakalpojumu
(KKP) apsaimniekojamo
ēku namdurvis valsts
svētkos.

Arī uzņēmumi, iestādes un iedzīvotāji līdz
11. novembrim aicināti ar priežu vītnēm, kas
apvītas ar sarkanbaltsarkanā karoga lenti,
izrotāt veikalu, biroju, iestāžu, uzņēmumu
un dzīvokļu parādes durvis.
KKP zaļumsaimniecības darbinieces
Vineta Putniņa un Asja Traščenko uzskata:
„Vītņu vīšana ir patīkams process, to darot,
rodas svētku sajūta. Pinam jau gadiem, tāpēc
darbs rit ātri. Prieks redzēt savu veikumu
pie ēku durvīm, zaļais rada dzīvīgumu.” Šis

darbs pašām patīkot, jo ikdienā katra strādā
savā vietā, bet te ir kopā ar kolēģiem.
KKP zaļumsaimniecības daļas vadītāja
Dzintra Strazda saka: „Grūtības sagādā atrast
priežu zarus, meklējam pilsētas tuvumā. Darbos iesaistās apmēram 15 darbinieki – vīrieši
brauc pēc zariem, bet sievietes pin. Vītnes
pinam gandrīz uz katriem svētkiem – ziemā
no priežu zariem, vasarā no ozola.”
Lāsmas Reimanes teksts un foto

Pirmdien, 12. novembrī:
• Zeme kļuvusi dārgāka.
• Dzīvnieku patversmes.
• Rudbāržnieces
Drebotes saimniecībā.
• Vai mums vēl būs
ziema?
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Ir vai
nav
bezdarbs
Kurzemē reģistrēto bezdarbnieku ir tikai nedaudz vairāk
par vakancēm. Tas ir de jure
pēc Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) skaitļiem. Un
ko no tā var secināt – darbs
ir, strādāt gribētāju nav? It
kā tik traki nav, jo karjeras
nedēļā uz tikšanos ar vairākiem mūspuses uzņēmējiem
atnāca, NVA Kuldīgas filiāles
Sandras Krinkeles skatījumā,
pietiekami daudz interesentu.
Darbs grūts, maksā maz? Nez
vai nesamērība ir tik liela. Uzņēmēju nosauktās summas,

„Vai valstī ir
bezdarbs, ja tik
daudz darba
piedāvājumu?”
protams, nebija tādas, kādas
par līdzīgu strādāšanu ārvalstīs
var tūkstošus nopelnīt. Bet arī
tie nieka 700 eiro uz rokas par
četrām darba dienām (piemaksas nerēķinot) ir vairāk nekā
nekas. Ja vien var ticēt darba
devējiem, kuri vienlaikus atzīst,
ka konkrētu summu uzreiz nevar solīt. Vispirms jāredz, uz ko
cilvēks spējīgs, vai vispār būs
strādātājs. Te vietā uzņēmēju
žēlošanās, ka pēc pirmās
algas cerīgi darbu uzsākušos
bieži vien nesagaidīt. Liela daļa
mūsu novada ražotņu atrodas
ārpus pilsētas, bezdarbniekam
nav sava transporta, bet, ja ir,
tad puse algas aizies degvie-
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Daina
Tāfelberga,
tālr. 63350563,
daina.tafelberga@
kurzemnieks.lv

lai, kuras cena nebeidz kāpt.
Laukos nav tāda sabiedriskā
transporta kā lielās pilsētās.
Ja kāds autobuss vispār uz
to pusi kursē, tad labi ja reizi
dienā, lai vestu skolēnus. To
valsts mēģina kompensēt,
četrus pirmos darba mēnešus
sedzot transporta izdevumus
vai īres maksu. Šaubos, vai tik
īsā laikā var uzkrāt kaut veca
golfiņa iegādei un autovadītāja
tiesību iegūšanai. Tomēr arī šis
arguments īsti neiztur kritiku.
Ja paskatāmies, kuras tad ir
pieprasītākās profesijas mūspusē, tad tās vairs nav saistītas tikai ar smagiem darbiem
kokapstrādē un kūdras purvā.
Nu mums ļoti vajadzīgi arī
automobiļu vadītāji, pārdevēji,
pavāri, viesmīļi. Par pēdējām
divām profesijām jāpabrīnās:
ik gadu Kuldīgas Tehnoloģiju
un tūrisma tehnikumu absolvē
jauni pavāri un viesmīļi. Kur viņi
paliek? Nevar būt, ka Latvijā
pēkšņi atkal sazēlis sabiedriskās ēdināšanas un tūrisma
pakalpojumu bizness. Vismaz
de jure (Uzņēmumu reģistrā)
tādu ziņu nav. Un kā vispār ir ar
bezdarba līmeni de facto? Kad
karjeras nedēļā, prezentējot
NVA skaitļus, filiāles speciālisti
jautāja auditorijai, vai tāda ir
reālā situācija, atbilde bija:
bezdarbnieku ir krietni vairāk,
jo visi jau neiet reģistrēties. Vai
valstī ir bezdarbs, ja tik daudz
darba piedāvājumu? Man šķiet,
ka precīzāk būtu teikt, ka mums
ir tik un tik nestrādājošo, kuri
tādu vai citādu iemeslu dēļ
nevar vai negrib strādāt.

Vai Jānim Bordānam (JKP) izdosies izveidot valdību? Kā vērtējat
Saeimas prezidija vēlēšanas?

Loģiska izvēle

1.

Klāvs Sedlenieks, sociālantropologs: – Loģiski,
ka tieši Bordāns tika nosaukts.
Skatoties pēc mandātiem Saeimā, otrs kandidāts Artis Pabriks
(Attīstībai/Par!) pārstāv mazu
partiju, būtu nepareizi viņam
uzticēt šo lietu. Gan JKP, gan
KPV LV, no kuras ir trešais kandidāts Aldis Gobzems, vēlēšanās
performējušas ievērojami labāk.
Ja būtu izvirzīts Pabriks, tad
abas lielās partijas varētu ņemt
ļaunā un nepakļauties mazo spiedienam. Attīstībai/Par! gudrie
profesionāļi ar pieredzi politikā

Negribēs dot varu

2.

Maija Kūle, filozofe:
– Man simpatizē jaunie
konservatīvie spēki un tie, kas
iestājas par latviskumu. Bordānu
vērtēju augstu. Kad viņu NA izsvieda, plusi tika Bordānam. Bet
šķiet, ka pārējie politiski slīpētie
gudrinieki viņu šīs divas nedēļas
vilks aiz ausīm un valdību neļaus
izveidot, jo negribēs iedot varu.
Jau redzējām, kā notika Saeimas
prezidija vēlēšanas. Dagmārai
Beitnerei-Le Gallai (JKP) veicās,

un viltīgos gājienos jau tagad ir
pārcentušies. Pārējie, kā tas bija
redzams no Gobzema izteikuma
par Pabrika ienākšanu politikā ar
Šķēles starpniecību, jau ir ņēmuši
ļaunā, ka viņus apspēlē. KPV LV
stabilitātes un nopietnības ziņā
krietni zaudē, nevaru teikt par
visu JKP, bet tieši Bordānam.
Domāju, ka viņam ir labas iespējas izveidot valdību, ja vien
KPV LV neizdomās, ka viņiem,
stiepjot gumiju, ir cerības tikt
pie premjera amata. Jā, JKP ir
novilkusi sarkano līniju ar ZZS.
Bet ZZS paliks ārpusē jebkurā

gadījumā. Saeimas prezidija
vēlēšanās pārsteidza tas, ko
veikli un viltīgi izdarīja Saskaņa,
nodrošinot vietu Mūrniecei. Būtu
bijis godīgi, ja Mūrniece amatu
nebūtu pieņēmusi, jo ievēlēta ar
vairākumu, tomēr mazāk nekā
pusi balsu. Mūrniece gan nav
tas sliktākais variants. Amizanti
šķita tas, kā izgāja Artusam Kaimiņam (KPV LV), kuru prezidijā
neievēlēja. Viņš dažādos veidos
par sevi ir atstājis tik sliktu iespaidu, ka viņu neizvirza nekur.
Drīzāk izbrīna, ka KPV LV to
nesaprot.

ieņemot prezidija priekšsēdes
biedres amatu. Tas nav nieks,
kaut nedod finansiālu varu.
Valsts ideju veidošanā Bordāna
partijai lomu iedeva, lai nu stāv
mierīgi. Lai valdību izveidotu,
dienu un nakti jārunā. Sarunās
būs daudz viltības. Beigās var
izrādīties, ka viens no JKP vadoņiem nevar nomenedžēt valdības
izveidi. Ļoti nepatiktu, ja izveidotos situācija, ka JKP paliek
opozīcijā. Man šķiet, ka JKP sa-

vos izteicienos ir patiesāka. Kaut
vai nostāšanās pret ZZS – viltīgi
politiķi tik ātri un asi to nedarītu.
Man šķiet, ka Ziemassvētkus
sagaidīsim ar stumdīšanos par
valdību. Bet Beļģija par valdību
grūstījās pusotru gadu. Vai tāpēc
valsts izputējusi? Par prezidiju
runājot, šķita, ka vecā koalīcija
pie Mūrnieces pieradusi – laba,
gudra, solīda dāma, lai pārstāvētu valsti. Nekādas citas funkcijas
šim amatam nav.

ciējas ar zināmiem politiskajiem
spēkiem, tad valdība jāļauj veidot
Bordānam. Ja viņu izgāzīs, turklāt – uzreiz, nevis pēc pirmajām
kļūmēm, tas pierādīs, ka vara ir
būtiskāka par spēju sastrādāties.
Tas par mūsu politisko kultūru
neko labu neliecinātu. Bet šobrīd
ir pāršķirta jauna lapa. Visi zina,
ka atkāpties nav kur, valdība jāizveido. Bordāna interesēs ir darīt
to maksimāli atklāti. Jāraugās,
cik tālu viņš spēs atkāpties no
paša izvirzītajiem principiem.
Spēle, lai JKP nezaudētu paši

sevi, būs ļoti smalka. Saeimas
prezidija vēlēšanās pārsteidza
iekšējā to spēku konsolidācija,
kuri bija sastrādājušies iepriekš.
Zelta akcijas dažādos modeļos
tiek nodotas no rokas rokā. Šoreiz zelta akcija bija Saskaņai.
Un vienmēr būs vajadzīgs kaut
ko dot pretī, lai kādā aspektā
dabūtu lojalitāti. Politika ir
varas spēle. Var teikt, ka šis bija
pirmais apstiprinājums tam, kā
spēles laukumu jūt paši spēlētāji.
Inguna Spuleniece

Pāršķirta jauna lapa

3.

Mārtiņš Daugulis, Rīgas
Stradiņa universitātes
studiju programmas Politika un
politiskā komunikācija vadītājs:
– Prezidenta solis ir visnotaļ
saprātīgs. Ja šajā situācijā tiktu
nominēts kaut vai Pabrika kungs,
ilgtermiņā varētu rasties sajūta,
ka jaunā gvarde tiek atstāta malā.
No demokrātijas viedokļa tas ir
būtiski. Latvijas konstitucionālajā sistēma vienmēr bijis ievērots
veselīgs līdzsvars starp Saeimu
un Ministru kabinetu. Ja Saeimā
par galvu ir ielikti tie, kas aso-

aktuālais jautājums

urzemnieks

Kāda, jūsuprāt, šobrīd ir bezdarba situācija?
Svetlana Bogdanoviča, bezdarbniece: – Ja grib, var atrast darbu,
tikai neviens negrib strādāt par
mazu algu. Pati šobrīd esmu bezdarbniece, skatos sludinājumus,
zvanu, interesējos. Zivju kombināts
Talsu pusē piedāvā darbu, bet vajag sanitāro grāmatiņu. Kad būs
nauda, to nokārtošu un braukšu
tur pastrādāt. Kombināts piedāvā atbraukt pakaļ,
pēc tam atvest arī mājās.
Skaidrīte Līmeža, liepājniece:
– Darbu var atrast, vienkārši ir
jāgrib strādāt. Esam slinki kļuvuši.
Protams, prasības ir dažādas – citam augstas, cits iztiek ar dienišķo
pārtiku. Mums trūkst augsti kvalificētu speciālistu. Bet, piemēram,
Liepājā trūkst metinātāju. Bija pat
programma, kad bezdarbniekiem par velti piedāvāja
mācīties Liepājas tehnikumā un nodrošināja darbu
uzņēmumos. Pieteicās 16, bet ar lielām mokām
beidza četri. Nezinu, cik palika strādāt.

Kaspars Pirtnieks, celtnieks: – Ja grib strādāt,
darbu var atrast. Neesmu
bijis bezdarbnieks: ja esmu
mainījis darbavietas, jau
nākamajā dienā man bijusi
cita. Ir izveidojusies tāda
kopiena, kas neko negrib
darīt, kam nav mērķu, kas apraduši ar pabalstiem un sevi daļēji iznīcinājuši. Arī cilvēki
gados var atrast darbu, bet tas atkarīgs no
tā, ko cilvēks vēlas. Ja grib uzlekt augstāk,
nekā to var izdarīt, tad ir grūti.
Aivars Dabra, autovadītājs: – Bezdarbs ir, bet
tas nav ļoti pamanāms.
Pats nevaru sūdzēties, jo
darbs ir un man apkārt
nav bezdarbnieku. Ja
tagad būtu nepieciešams
meklēt darbu, ieliktu sludinājumu avīzē un ietu uz Nodarbinātības
valsts aģentūru.

Kuldīgā, 1905. gada ielā 19, LV-3301

Ilze Ābele, ārste: – Problēma ir darba
samaksa un interešu atšķirība, jo uzņēmējs grib labu un lētu darbaspēku,
bet darbinieks grib devīgu darba
devēju un labus darba apstākļus. Ir
dažādas nodarbinātības programmas
un atbalsts, bet ne vienmēr ir padomāts, vai pēc bezdarbnieku kursiem
darbs atradīsies, piemēram, bezdarbnieki iemācās cept
bulciņas, bet paši priekš sevis. Man pazīstami cilvēki
darbu meklējuši dažādi, arī internetā, bet efektīgāk
laikam ir caur paziņām.
Zuzanna Tīrmane, strādā restorānā
Vairāk saules: – Man šķiet, ka bezdarba nav, tieši pretēji – nav strādājošo,
vismaz manā jomā. Daudzi atnāk ar
diezgan vājām zināšanām, bet labie
jau strādā labi apmaksātu darbu. Kad
meklēju darbu, devos pie darba devējiem, aiznesu CV. Tas bija vērtīgi, jo
klātienē satiku vadību, parādīju sevi.
Antra Grīnberga, Lāsmas Reimanes foto
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Kuldīgas novads –
investīcijām draudzīgs

Pašvaldības policiju
vadīs Kaspars Šabāns

No septiņiem pretendentiem uz Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieka amatu komisija izvēlējusies
Kasparu Šabānu, kurš līdz šim bijis inspektors.
Uz pārrunām aicināti seši kandidāti, jo viens pieteikums
nav atbildis nolikumam. Komisijas priekšsēdis Viktors
Gotfridsons skaidroja, ka atbilstoša izglītība un pieredze
bijusi visiem, kuri uzaicināti uz sarunu, bet K.Šabānam
bijis vispārliecinošākais redzējums par šīs struktūrvienības
darbu.
Tiek gaidīts saskaņojums ar Iekšlietu ministriju. Ja iebildumu nebūs, jaunais priekšnieks būs jāapstiprina novada
domei. Tas varētu notikt jau šomēnes.
K.Šabāns skaidro, ka lēmums pieteikties priekšnieka
amatam nav bijis spontāns, jo pārdomāts jau ilgāku laiku.
„Tā kā pašvaldības policijā strādāju jau astoņus gadus,
komandu pazīstu, zinu darba nianses. Man šķiet, ka es ar
kolēģiem varētu labi sastrādāties.” K.Šabāns uzsver, ka
turpinās iepriekšējā vadītāja Rinalda Gūtpelca iesākto, jo,
viņaprāt, darbs bijis organizēts pietiekami labi: „Piemēram,
novērošanas kameru ziņā esam kā piemērs soli priekšā
pārējām nelielajām Kurzemes pašvaldībām. Domāju vairāk strādāt pie kvalitātes. Prioritāte ir sabiedriskā kārtība,
un to turpināsim uzturēt kopā ar Valsts policiju un citām
institūcijām.”
Pirms pašvaldības policijas K.Šabāns 11 gadus strādājis
Valsts policijā.
Iveta Grīniņa
LBS arhīva foto

Kuldīgas novada pašvaldība ierindojusies 3. vietā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Latvijas Biznesa savienības
(LBS) indeksā Investīcijām draudzīgākā pašvaldība reģionālās nozīmes
attīstības centru grupā.

Apbalvojumu svinīgajā pasākumā VARAM Kuldīgas attīstības aģentūras vadītāja vietniecei Dacei Šēlei (viņa pašvaldībā koordinē
sadarbību ar uzņēmējiem) pasniedz Latvijas Biznesa savienības padomes priekšsēdētāja Elīna Egle un VARAM valsts sekretārs
Rinalds Muciņš.

Indekss Investīcijām draudzīgākā
pašvaldība balstīts plānošanas reģionu novērtējumā, uzņēmējdarbības
atbalstā infrastruktūras veidošanā un
pašvaldības teritorijā esošo uzņēmumu finanšu-ekonomiskajos rādītājos.
Tiek vērtēts (uz 1000 iedzīvotājiem)
aktīvo uzņēmumu skaits un darbinieku skaits novada uzņēmumos, kopējais apgrozījums un kopējā peļņa, kā
arī uzņēmuma ienākuma nodoklis.

Par investīcijām draudzīgāko
pašvaldību 21 reģionālas nozīmes
attīstības centru grupā atzīts Aizkraukles novads, savukārt 89 vietējās
nozīmes attīstības centru grupā –
Mārupes novads. Republikas pilsētu
grupā par uzvarētāju otro gadu atzīta
Ventspils pilsēta.
LBS padomes priekšsēde Elīna
Egle uzslavēja tās pašvaldības, kas
pilnveido uzņēmējdarbības vidi. „Sa-

kārto infrastruktūru, iegulda izglītībā,
veicina produktu noietu un popularizēšanu, organizē informatīvus pasākumus, grantu programmas. Esmu
pārliecināta, ka, vienam otru atbalstot,
Latvijas 100. gadskārtā mazā biznesa
peļņa sasniegs vienu miljardu eiro,
sniedzot būtisku ieguldījumu kopējā
labklājībā,” tā E.Egle.
Jana Sūruma

Kuldīgā pieņems dzirdes ārste
No 16. novembra Kuldīgas slimnīcas rehabilitācijas nodaļā sāks strādāt audioloģe Daina Ābele no Saldus.
Slimnīcas valdes priekšsēdis Agris Rozenfelds skaidro, ka pacientus viņa pieņems pēc pieraksta. Būs gan maksas
ambulatorā pieņemšana, gan valsts apmaksātas konsultācijas rehabilitācijā. Konsultācijai un dzirdes pārbaudei var
pieteikties nodaļā. Cik bieži speciāliste uz Kuldīgu brauks, tas būs atkarīgs no pieprasījuma.
Audiologs ir ārsts, kurš ar aparatūru pārbauda dzirdi un iesaka, kā to uzlabot.

Kuldīga lido uz Londonu
un pat Abū Dabī
Viena no aviokompānijas AirBaltic lidmašīnām
nokristīta par Kuldīgu. Tās pirmais lidojums bijis
5. novembrī no Rīgas uz Berlīni. Bet citi maršruti
ved arī tālāk.
Nesen AirBaltic akcijā iedzīvotāji tika aicināti
balsot par lidmašīnu nosaukšanu savas pilsētas vārdā.
„Pateicoties aktivitātei, Kuldīga ar 5048 balsīm ieguva
4. vietu,” informē korporatīvās komunikācijas vadītāja
Alise Briede. „Lidmašīna Airbus A220-300 ar reģistrācijas numuru YL-CSE Kuldīgas vārdu ieguva naktī uz
5. novembri un jau tās pašas dienas rītā devās uz Berlīni.” Kopumā pie Cēsu, Alūksnes, Valmieras un citu
pilsētu vārdiem tika 14 lidmašīnas. Pašlaik tās, tostarp
Kuldīga, lidojot gan uz vispieprasītākajām vietām,
piemēram, Londonu, Amsterdamu vai Maskavu, gan
uz tādiem attāliem un iecienītiem galamērķiem kā
Lisabona, Malaga vai Abū Dabī.
Antra Grīnberga

numura citāts

No Valsts Policijas ikdienas

Internetā apkrāpj cilvēkus
Pēdējo mēnešu laikā Valsts policijas Kurzemes reģiona
pārvaldes Kuldīgas iecirknī saņemta informācija par
vairākiem līdzīga rakstura krāpšanas gadījumiem
internetā.
Pārvaldes vecākā speciāliste Signe Šteinberga informē,
ka tie ir piedāvājumi iesaistīties finanšu afērās, kam seko
mistiskas komisijas maksas, kas tiek pieprasītas no upuriem. Pēdējo mēnešu laikā Kuldīgas iedzīvotāji šķīrušies
no prāvām naudas summām, kas kopumā lēšamas vairākos
simtos eiro.
Policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un neļaut
sevi apvārdot. Ja saņemat vēstules, kas tulkotas sliktā
latviešu valodā ar Google tulkotāju, tas jau vien norāda,
ka sūtītājs, visticamāk, ir aizdomīga persona, kuras nolūki
nav no labākajiem. Vēstulēs mēdz būt aicinājumi iepazīties, kam seko solījumi sūtīt dāvanas, kuru saņemšanai
atkal ir vajadzīga komisijas maksa. Ļaundari mēdz arī
aicināt iesaistīties finanšu darījumos, solot neiespējami
lielas peļņas iespējas. Bet, lai pie kārotā tiktu, tiek prasīts
ieguldīt savu naudu.
Tāpat iedzīvotājus aicina būt vērīgiem, arī iegādājoties
preces internetā. Pirms veikt maksājumu, ieteicams iepriekš
pārbaudīt, vai tirgotājs ir reģistrēts uzņēmējs.

Sašauj suni
Informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā
speciāliste Signe Šteinberga.

„Jumts Alsungas pils dienvidu korpusam turējās
uz dievvārdiem. Stipra katoļu draudze, tāpēc droši
vien turējās, jo siju gali, kam būtu jumts jātur, bija
izpuvuši,” saka arhitekts Pēteris Blūms.

1. novembris. Ap 21.35 Kabiles pagastā pa autoceļu
Tukums–Kuldīga 1959. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu 1,44 promiļu reibumā.
2. novembris. 10.46 saņemta informācija, ka Rudbāržu
pagastā no mājām 1. novembrī pazudis suns, 2. novembrī
atgriezies sašauts un nomiris. Par notikušo sākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana. Ap 12.00 Padures pagastā,
atlaužot pagraba durvis, nozagts velosipēds.
3. novembris. Kāds vīrietis konstatējis, ka trīs nedēļu
laikā no kūts augšas Īvandes pagastā nozagti apmēram četri
kubikmetri kokmateriālu. Sākts kriminālprocess. Skrundas
novadā uz autoceļa Turlava–Valtaiķi–Embūte 1978. gadā
dzimis vīrietis vadīja automašīnu Audi A6 reibumā un bez
vadītāja apliecības.
4. novembris. 4.20 Kuldīgā, Ventspils ielā, 1973. gadā
dzimusi sieviete vadīja velosipēdu 1,76 promiļu reibumā.
7. novembris. 8.06 saņemta informācija, ka Skrundā,
O.Kalpaka ielā, izsitot logu, iekļūts lielveikala noliktavā.
Tiek pārbaudīti pieci vīrieši.
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Līdz gada beigām takas būšot gatavas

Lāsmas Reimanes foto

Beigām tuvojas darbs pie divām
pastaigu takām abos Ventas krastos
pie Kuldīgas.

Šobrīd pie Rūpniecības un Vienības ielas noejas uz Ventu jaunbūvētā taka izskatās šādi. Līdz 16. novembrim būvniekam
tā jāpabeidz.

Dizaina
domāšana
uzņēmējiem
21. un 22. novembrī Ventspils
teātra namā Jūras vārti biznesa
forums Uzņēmums 2.0. Dizaina
domāšana būs veltīts pasaulē
aktuālajai metodei, kas gandrīz
ikvienas nozares uzņēmējam
var palīdzēt sasniegt labākus
rezultātus.
Šī metode izzina lietotāju vajadzības un meklē ātru risinājumu,
tā radot pieprasītas preces un
pakalpojumus.
21. novembrī pieredzes stāstos
dalīsies Latvijas uzņēmumi (Lattelecom, Anatomy Next, Vividly,
UX Design Agency), kas dizaina
domāšanu darbā jau ieviesuši.
Populāri dizaineri, piemēram,
Edgars Zvirgzdiņš, Maija Rozenfelde, Jeļena Solovjova un citi,
skaidros, kāpēc šie speciālisti ir
pieprasīti un vajadzīgi arī tādos
uzņēmumos, kam ar dizainu
nav nekādas saistības. Profesors
Pīters Kellijs atklās, kādi domāšanas elementi ir Apple, Amazon
un citu miljoniem ASV dolāru
vērtu uzņēmumu attīstības pamatā, savukārt izaugsmes treneris
Pols Hjūzs stāstīs, kā to izmantot
kā stratēģisku rīku. Lekcijas tiks
tulkotas latviski.
22. novembrī trīs interaktīvas darbnīcas palīdzēs atziņas
izprast vēl labāk. P.Kellijam un
P.Hjūzam pievienosies industriālais dizainers Čārlzs Bušmanis
un ideju laboratorijas Creativity
Lab dibinātāja Latvijā Signe Adamoviča, lai praktiski parādītu, kā
šāda domāšana der uzņēmuma
izaugsmē. Meistarklasēs darba
valoda – angļu.
Dalība bez maksas. Forumam
var pieteikties: www.dizaina.
domasana.liaa.gov.lv.

Līdz 16. novembrim būvdarbi jāpabeidz takai Ventas kreisajā krastā.
Pa to no Pils ielas varēs aiziet līdz jaunajam tiltam. Šīs divus metrus
platās takas garums būs 2,5 km. Taka no Pils ielas līdz Rūpniecības
un Vienības ielas noejai pie Ventas būs apgaismota, tā sāksies ar
skatu laukumu. Otrs būs pie jaunā tilta.
Kuldīdznieki interesējas, vai taka tiks svinīgi atklāta. Kuldīgas
novada pašvaldības speciālisti domā, ka ideja ir laba, atklāšanā varētu iesaistīt gan skrējēju klubu Katrīna, gan nūjotājus, tikai šobrīd
nav zināms, kad būvnieks būs nokārtojis visus objekta nodošanas
dokumentus. Iespējams, tas ievilksies decembrī.
Šajā objektā strādā būvuzņēmējs SIA KCE, būvuzraudzību veic
SIA BaltLine Globe. Būvniecības izmaksas ir 247 646 eiro bez PVN.
Taku upes otrā krastā, kas sākas pretī kafejnīcai Pīlādzītis, būvniekam AB būvniecība jāpabeidz līdz 7. decembrim. Šī projekta
vadītāja Elīna Zīle domā, ka darbus varēs pabeigt ātrāk. Darbus
uzrauga SIA PBT. Šīs takas izmaksas ir 110 tūkstoši eiro.
Būvniecību līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un
Interreg Latvijas–Lietuvas programma.
Inguna Spuleniece

Kā radīt algotu hobiju?
„Ja dari labāko, ko vari, nekad nebūsi zaudētājs,” par to pārliecināts
bijušais kuldīdznieks Āris Birze, kurš jauniešu mājā dalījās pieredzē, kā
aizraušanos pārvērst par atalgotu nodarbi.

nās, ar kurām viņš pelnījis naudu:
„Veidoju video, pēc tam strādāju
uzņēmumā Postnos, tagad vadu
kafejnīcu Spiikiizi un seminārus.
Man svarīgi, lai cilvēki sāk aizdomāties un mērķus tiešām sasniedz,
nevis aiziet mājās un visu aizmirst.
Es nāku no laukiem, neviens no
manas ģimenes nav uzņēmējs,
arī es neesmu mācījies par finansēm – visu apguvu pašmācībā.
Augstskolā mācījos uzņēmējdarbību, bet to nevarēju savilkt kopā ar
realitāti. Savu uzņēmumu Spiikiizi
atvēru ar 17 eiro bankas kontā.
Tāpēc nedomājiet, ka vajadzīga
liela nauda, lai ko sāktu. Svarīgi
zināt, ko darīsiet, kad tā nauda
uzradīsies.”

Zināt, ko gribi

Āris nāk no Turlavas, mācījies
Kuldīgas 2. vidusskolā, bet vidusskolu beidzis Saldū. „Kādu brīdi
strādāju Kuldīgas siltumtīklos, bet
pēc tam trīs gadus Vācijā. Tieši tur
radās jautājumi. Ko es gribu? Vai
es to darītu, ja par to nemaksātu?
Strādāju stikla rūpnīcā, un tas bija
fiziski smagi. Darbs nepatika, kolēģi nepatika, un ar laiku nepatiku
arī pats sev,” atzīst Ā.Birze.
„Vidusskolā mani interesēja
fotografēšana un video filmēšana.
Tajā laikā man pat nebija kameras
un telefons arī nebija no labākajiem. Sāku stundu dienā veltīt tam,
ko patiešām gribu darīt. Vietnē
Youtube.com skatījos, kā to dara.
Domāju: ja nu aizņemšos kameru,
zināšu, ko ar to iesākt. Iedevu sev
gadu, lai kaut ko iemācītos. Pēc
gada sapratu, ka filmēšu, nevis
fotografēšu. Pierādījās teiciens:
„Dari to, kas patīk, un nauda
tev sekos.” Gada laikā nopelnīju
pirmos 40 eiro. Viss nenotiek ātri,
īpaši, ja nav prasmes. Bet jārada
rezultāts, lai to kādam parādītu,
un tā var būt panākumu atslēga.”
Ā.Birze iesaka mērķus
pierakstīt un palaikam atjaunot. „Rakstot jādomā,
ka tiešām tos sasniegsiet.
Tie domāti tikai sev –
nevienam nav jārāda
vai par tiem jāstāsta. Ja
nezini, ko gribi, dabūsi
to, kas paliek pāri. Vienā
dienā cilvēkiem pieriebjas dabūt to, kas paliek pāri, un
viņi sāk gribēt ko savu. Kamēr
nav atbildes, ko gribam, visu laiku

„Nav vajadzīga liela
nauda, lai sāktu.
Svarīgi zināt, ko
darīsiet, kad tā nauda
uzradīsies.”

Reiz pieņems
Bijušais kuldīdznieks, tagad kafejnīcas Spiikiizi īpašnieks Āris Birze stāsta,
kā savus mērķus sasniegt.

saņemam to, kas paliek pāri, vai
iekrītam to cilvēku plānos, kuri
zina, ko vēlas. Es gribu dzīvot
tādā Latvijā, kurā katrs zina, ko
grib sasniegt. Bet gribēt
vien ir par maz – tam
jākļūst par nepieciešamību. Vienalga, kurā
ģimenē esi dzimis vai
no kuras mājas nāc,– tas
nenosaka, kur tu vari būt
nākotnē.”

„Ja nezini,
ko gribi,
dabūsi to,
kas paliek
pāri.”
pēc?

Nākamais: kā-

„Jābūt motivētam pie sava mērķa
strādāt,” atgādina Āris. „Daudzi

mērķi nemaz nav vajadzīgi, jo
bieži ietekmējamies no tā, ko
redzam internetā, un domājam:
„Cik forši!” Jāapzinās, kādēļ
esam gatavi piecelties
stundu agrāk un to
darīt. Galvenais ir sev
nepārmest, ja kaut kas
neizdodas. Es pašlaik
ar videomontāžu nenodarbojos, bet zinu
cilvēkus, kuri filmē.
Tagad citiem varu
palīdzēt satikt pareizos cilvēkus.”

„Tālāk jānoskaidro, kā to sasniegt,
un jāapdomā, kurš var palīdzēt.
Varat jautāt jebkuram, bet vērtīgas
atbildes saņemsiet no tiem, kuri to
jau izdarījuši.”
Pēdējais jautājums, kuru
Ā.Birze liek katram sev uzdot, ir
tāds: „Kas mani attur?” „Mūsos
iekšā ir automātiskas atrunas. Daudzi neko neuzsāk, jo lielākā daļa
sākumā atraidīs jebkuru
jaunu ideju. Tā bijis ar
Stīvu Džobsu, Džastinu
Bīberu vai Microsoft
radītājiem. Jums sākumā
neticēs, jūs atraidīs un
pat izsmies, iespējams,
atsvešināsieties no ģimenes vai draugiem. Bet
pienāks brīdis, kad jūs pieņems un
tas būs pašsaprotami.”
Lāsmas Reimanes
teksts un foto

„Vai tu to
darītu,
ja par to
nemaksātu?”

Nauda nav galvenais

Ārim bijušas vairākas aizrauša-

Kabile
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„Tātad esmu pamanīts”
„Ja es teiktu, ka darbs ir grūts un nepanesams, tad manis te nebūtu,” tā saka Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas
latviešu valodas un literatūras skolotājs Eduards Skabis. Viņš būs viens no 12 cilvēkiem, kuri Latvijas
100. gadadienā saņems Kuldīgas novada Goda balvu. Eduards – par aizrautīgu darbu ar bērniem un jauniešiem.
Pats viņš par to saka: „Pārsteigums bija, bet neteikšu, ka tas ir
nepelnīti. Tātad esmu pamanīts.
Cilvēkam patīk, ka viņu slavē,
bet ne jau slavas dēļ to daru. Kā
kurzemnieki saka: „Tāds es i!””

Radoša profesija

„Skolā strādāju jau daudzus gadus.
Mācījos Kabilē un par darbu skolā
domāju jau kopš pirmās klases.
Mums bija simpātiska dziedāšanas
skolotāja, un arī es domāju, ka
dienās tas būšu. Dziedāju zēnu
ansamblī un korī, tomēr nebiju tik
muzikāls, lai kļūtu par skolotāju.
Izvēlējos mācīt latviešu valodu
un literatūru. Latvijas Universitātē pabeidzu gan Filoloģijas, gan
Sociālo zinātņu fakultāti.”
E.Skabis pārliecināts, ka pedagoga darbs ir radošs: „Atceros, kā
(neatkarības pirmsākumos – aut.)
notika radošo savienību plēnums
par to, ka Rīgā nebūvēs metro.
Tad biju nedaudz apvainojies,
ka šajā savienībā netika ieskaitīti
skolotāji, jo mēs esam radošas
personības. Katru dienu jārada
mācību stunda.
Septīto gadu Kuldīgas novada
latviešu valodas un literatūras
mācību jomas apvienības (līdz
šim metodiskās apvienības) kolēģi
man uzticējuši sagatavot un vadīt
5., 6. klases latviešu valodas konkursu, kas veltīts Dzimtās valodas
dienai 21. februārī. Acīmredzot
manus centienus uzskata par labu
esam.”

Pēdējie dinozauri

E.Skabis uzsver: „Darbs skolā ir
labs, ja vien būtu vairāk skolēnu.
Bērni mainījušies, un vērtību
orientācija arī citāda. Nevarētu
teikt, ka laikmets vainīgs, jo jāiet
tam līdzi. Jūtu, ka grāmatai vairs
nav tādas vērtības kā mūsu laikos.
Ne jau tikai grāmatai papīra for-

Eduards Skabis izveidojis bukletu par
pagastu un baznīcu.

Kabiles skolotājs un aizrautīgs fotogrāfs Eduards Skabis rāda savu jaunāko
veikumu – senioru deju kolektīva Kamēr vari fotogrāfijas.

mā – bērni nelasa arī mobilajās
ierīcēs. Tagad skatās attēlus un
lasa atvieglinātus tekstus.
Literatūrā var ieinteresēt tā,
ka pašam liek to uzrakstīt. Mūsu
skolā Dzejas dienas notiek 20
gadus. Par brīnumu izdodas tās
vēl noorganizēt un bērni dzeju
labprāt raksta. Un, kad redz rezultātu, ir gandarījums, ka viņi spēj
radīt literatūru. Pēc tam vieglāk
literatūru analizēt un atrast tajā
sevi. Bet grāmatas apritē nonāk
aizvien mazāk. Mūsu bibliotēkā
lasītāju pulciņš ir, bet ļoti mazs.”
Vairāk nekā 20 gadus E.Skabis
skolā vada korespondentu pul-

ciņu. „Tam iet grūti – mainās
paaudzes. Atsaucība nav liela,
skolēni jābiksta – šķiet, ka nav
entuziasma. Mēs bijām pēdējie
dinozauri, kuri Kuldīgas novadā
izdeva savu skolas avīzīti Kabata.
Laikam tā būs aizgājusi vēsturē.
Turpmāk visas ziņas liksim tikai
interneta pasaulē.”

„Man vienkārši ir
fotoaparāts”

Nesen E.Skabis nosvinējis
65. jubileju. „Svinu visbiežāk
draugu un radu pulkā. Protams,
kolēģi atceras, un tas ir mīļi.
60. jubilejā sarīkoju fotoizstādi.

Nepateiksi, ka papīrs!
„Rokdarbi aizpilda manu brīvo
laiku,” saka kabilniece Aija Trokša.
Viņas darbi nesen bija apskatāmi
bibliotēkā.
„Es to sāku tad, kad man vairs nebija
darba, bet nevar taču visu laiku sēdēt
un neko nedarīt. Kultūras namā pirms
kāda laika bija rokdarbu pulciņš, tur
smēlos idejas, mācījāmies, kā pareizi
pīt. Žēl, ka pulciņa vairs nav.”
Pašlaik top papīra pinumi: „Jaunības
dienās mācījos no klūgām pīt īstus
grozus. Tagad bija vieglāk sākt, jo kaut
ko jau atceros. Pinu tikai no avīzes. Ir
arī īpašs materiāls, ko var iegādāties

veikalā, bet sākumā, kamēr mācās,
labāk izmantot ko lētāku. Pirmajā acu
uzmetienā pat nepateiksi, ka groziņi
veidoti no papīra, jo ir nokrāsoti.
Idejas smeļos no citiem cilvēkiem vai
internetā. Tās arī atnāk pašas no sevis –
vajag tik sākt. Ar katriem svētkiem
nāk klāt jaunas, un uz Ziemassvētkiem
atkal kaut ko iemācīšos. Būtu prieks, ja
atkal rastos rokdarbu pulciņa gribētāji.
Vasarā man patīk rosīties pa dārzu, bet
ziemā radu rokdarbus.” A.Trokšai arī
patīk no auduma un lentēm taisīt ziedus,
ko var izmantot kā piespraudes vai likt
pie matu gumijām.

Šajā dzimšanas dienā tādu rīkošu
Kabiles senioru deju kolektīvam
Kamēr vari. Tā ir ar simbolisku
nozīmi: kamēr vari, mīli; kamēr
vari, dari; kamēr vari, radi. Gribēju dejotājus Kabilē fotografēt
uz seno ēku fona, bet neiznāca.
Bildes tapa Dziesmu un deju
svētku laikā vasarā. Fotosesijai
bija vajadzīga vieta, un sarunāju to
brīvdabas muzejā Rīgā. Un vienu
dienu okupējām vienu Kurzemes
sētu un tautas tērpos veidojām dažādas situācijas autentiskā vidē,”
aizrautīgi stāsta E.Skabis.
Par fotogrāfu viņš sevi neuzskata: „Man vienkārši ir fotoaparāts.
Bet tas vairs nav vaļasprieks – tā
ir atkarība. Kādreiz mani garākās pastaigās veda suns, tagad
dienas režīmu diktē fotoaparāts.
Arī skolēni to pamanījuši – bieži
man stundās saka, lai paskatos pa
logu uz varavīksni vai skaistām
debesīm. Bet stundas laikā laukā
nemetos – sagaidu starpbrīdi. Fotografēju diezgan sen, man patīk
rezultātu redzēt uzreiz, tāpēc par
digitālo fotogrāfiju priecājos.
Savas bildes dalu divos materiālos: izglītojošās un ainavas.
Nesen biju Vētru muzejā Jūrkalnē – sociālajos tīklos izveidoju

galeriju, pierakstīju nelielus aprakstus, un izrādījās, ka daudziem
tas ir jaunatklājums. Piedalos arī
fotokonkursos, esmu saņēmis
apbalvojumus.”
E.Skabim labāk patīk iemūžināt
ainavas, jo par tām neesot jāuzņemas atbildība, bet fotografēt cilvēkus ir grūtāk. „Arī skolas dzīvi
atspoguļoju – ievietoju mājaslapā
un sociālajos tīklos, lai citi redz, ka
mums ir tāda skola ar interesantu
dzīvi. Mēģinu arī skolēnos ieaudzināt to, ka tas ir patriotisms –
nest skolas vārdu tālāk.”

Vēsturiska vērtība

Savulaik Eduarda aizraušanās
bijusi krāt pastmarkas, aploksnes
un seno laiku naudu: „Tagad tas
noder arī skolā, piemēram, 6. klasē
mācāmies par vēstules rakstīšanu.
Skolēni nezina, kas ir vēstule, tad
atnesu un parādu dažādas, kas
nākušas no visādām valstīm. Tā
šķiet interesantāk, un tur nav izmantoti saīsinājumi, nav kļūdaini
uzrakstītu teikumu.
Bērnībā kolekcionēju konfekšu
papīrīšus un tagad priecājos, ka
neesmu izmetis. Tiem ir vēsturiska vērtība. Kabilē kādreiz bija
uzņēmums, kas ražoja Gotiņas un
īrisa konfektes.”
Skolotājs ir arī novadpētniecības entuziasts. 11. novembrī
16.00 saieta namā Sencis būs dokumentālās filmas Zigfrīds Anna
Meierovics seanss. „Uzņemšanas
komandai gāja grūti. Filma tapa
sadarbībā ar Projektu banku.
Finansiālam atbalstam tika lūgta
arī tautas palīdzība, un es labprāt
atsaucos. Kad atbalstītājus aicināja
uz pirmizrādi kinoteātrī Splendid
Palace, tur bija tikšanās ar radošo
komandu un bankets. Teicu: „Paldies, ielūgumu uz banketu man
nevajag. Dodiet, lūdzu, licenci
vienam seansam Kabilē!””
Kabilniece Aija Trokša pie
rokdarbiem ķērusies, kad
vairs nav bijis cita, ko darīt.
Visi pinumi tapuši no papīra
un pēc tam nokrāsoti.
„Pinumu formas atnāk
pašas – jāsāk tik darīt,”
secinājusi rokdarbniece
Aija Trokša.

Lāsma Reimane, Eduarda Skabja un autores foto

Lappuse sagatavota ar Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu.
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Atrast vai izveidot darba vietu pašam
Kurzemē reģistrēto bezdarbnieku ir tikai nedaudz vairāk par vakancēm. Lai darba devējs un ņēmējs satiktos, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) vienu nedēļu ne tikai bezdarbniekiem,
bet arī citiem interesentiem Latvijā rīkoja akciju Karjeras dienas darba meklētājiem.
Kuldīgā visus uzrunāja ne tikai filiāles darbinieki, piedāvājot darba intervijas simulāciju un stāstot par
iespējām Kurzemē, bet arī uzņēmēji. Skanēja arī veiksmes stāsti, kā cilvēki ar NVA atbalstu savu darba
dzīvi nokārtojuši. NVA Kuldīgas filiāles vadītāja Sandra Krinkele vērtē, ka darba meklētāju atsaucība bijusi
pietiekama. Pārsvarā nākuši aģentūrā reģistrētie klienti, ar kuriem Kuldīgas filiāles darbinieki tikušies jau
iepriekš. Diemžēl vakances uzreiz aizpildīt neizdevās, kaut bija interese un vairākas darba intervijas. Tas
nenotiek tik ātri, jo gan uzņēmējam, gan darba meklētājam vajadzīgs laiks apdomāties. Karjeras nedēļā
prezentāciju par darba tirgus situāciju Kurzemē noklausījās 27 NVA Kuldīgas filiāles klienti (no tiem trīs
nereģistrēti darba meklētāji). Notika divas konsultācijas darba devējiem. Darba interviju simulācijas
grupā piedalījās 32 klienti, individuālos treniņos – 19 bezdarbnieki. Pasākumu par komercdarbības vai
pašnodarbinātības uzsākšanu apmeklēja 17 cilvēki, varēja noklausīties divus pieredzes stāstus, kā saņemt
atbalstu. Viens bezdarbnieks izmantoja iespēju speciālista konsultācijā noskaidrot, vai viņam ir potenciāls,
lai kļūtu par uzņēmēju. Cik cilvēku atraduši darbu, varēs uzzināt vēlāk.

„Kā strādā, tā maksā”
SIA Palleteries ražošanas direktors
Vilnis Kalniņš karjeras dienā stāstīja par biznesa plāniem un darba
vietām, uzsverot, ka šajā kokapstrādes uzņēmumā ir visas sociālās
garantijas, jo ēnu ekonomika netiek
atbalstīta.

Bez liekām kustībām

V.Kalniņš atgādināja, ka Kuldīgas novadā ir septiņas vai astoņas kokapstrādes firmas un netrūkstot tādu cilvēku,
kuri vieglāka darba un lielākas algas
meklējumos izstaigājuši visas vietas.
„Tā nav sanatorija – darbs ir pasmags.
Daudzi atnāk, pastrādā dienas trīs un
aiziet, jo ir pārāk grūti, bet sievietes,
kuras darbu dara pareizi, ir pieradušas
un neuzskata, ka tas būtu briesmīgi.
Katra dienā pārnēsā 15 tonnas. Nevajag
izdarīt liekas un nepareizas kustības,
tad arī nepiekūst.”
V.Kalniņš pastāstīja, ka jaunpienācēji tiks apmācīti: „Mēs jaunos liekam
klāt pieredzējušajiem. Ja cilvēks ņem
vērā, ko viņam saka, tad viss kārtībā.
Bet visi ne vienmēr to dzird.”

Ver vaļā jaunus cehus

Kuldīgā Palleteries darbojas kopš
2011. gada, pašlaik tur strādā 65
cilvēki. Notiekot uzņēmuma attīstības otrā un trešā kārta – tiks
atvērti vēl divi cehi. Vienā,
kas darbu sāks jau šomēnes,
būs vajadzīgi 36 darbinieki,
otrajā, ko plānots atvērt ap
Jāņiem, – vēl 15.
V.Kalniņš skaidroja,
ka jaunais cehs ražos
skaidu klucīšus
paletēm. Darbs
būšot diezgan
viegls, taču
monotons –
tāds, kas prasa
ļoti čaklas rokas un ir piemērots arī sievietēm. Kā neērtību
viņš minēja trīs
maiņas, piebilstot,
ka visi nespēj bioloģisko pulksteni pārslēgt uz darbu naktī.

Otrs cehs būšot zāģētava, kur grūtāk
būs pakotājiem, bet pārējiem jāspiež
podziņas.

Atbild uz jautājumiem

Sanākušie interesējās, kā uz darbu
nokļūt. V.Kalniņš atbildēja: „Lielākā
daļa to, kuri pie mums strādā pastāvīgi, ir iegādājušies automašīnu. Alga
ir tik normāla, lai to varētu atļauties.
Labi, mašīnas nav nekādas šikās, bet
nokļūšanai uz darbu der. Stāvvieta pie
uzņēmuma kļuvusi trīsreiz lielāka nekā
tad, kad atvērāmies.”
S.Krinkele atgādināja: ja cilvēks
dzīvo tālāk par 15 km no darbavietas,
pirmos četrus mēnešus valsts var segt
ceļa izdevumus vai īres maksu. Lai šo
naudu saņemtu, vismaz divus mēnešus
pirms tam jābūt NVA reģistrētam bezdarbniekam.
Daudzi interesējās, vai alga būs
pietiekama un regulāra, un to V.Kalniņš
apliecināja, atgādinot, ka maksāts tiek
bankas kontā un ka saistības pret apgādājamajiem vai kredītiestādēm ir katra
paša atbildība. Vaicāts par pieredzi
citos uzņēmumos, kur pirmo mēnesi
maksājot labi, bet pēc tam mēnešiem
neesot ne darba, ne naudas vai arī atalgojums tiekot samazināts, viņš atzina,
ka attīstības dēļ uzņēmumi meklē
variantus: „Uzņēmējiem nav tik
viegli, kā no malas izskatās.”
Interese bija arī par brīvdienām. V.Kalniņš atbildēja:
„Jaunais gads un Jāņi ir svēta
lieta, bet brīvdienās var gadīties
strādāt. Cenšamies darīt tā,
lai nevajadzētu. Vismaz
šobrīd pamatražotnē
sestdienas un svētdienas ir brīvas, darbojas tikai mehāniķi. Visu, ko esam
sasnieguši, cilvēki
spējuši izdarīt, strādājot astoņu stundu
maiņu piecas dienas
nedēļā.”

CV var sūtīt
e-pastā (vilnis@
palleteries.lv)
vai arī ierasties
uzņēmumā.
Ies pa citām
durvīm
Jolanta Alkšare bez darba ir
mēnesi, bet laiku velti netērē un intensīvi meklē jaunas
iespējas.
Pirms kāda laika viņa uzņēmumā Palleteries spēkus
izmēģinājusi vienu dienu:
„Gribēju pamēģināt, vai spēšu. Tur nevar būt lēns, bija
smagi, bet man patika, un
astoņas stundas pagāja ātri.
Esmu gatava tur atgriezties,
tomēr labprātāk izvēlētos
vieglāku darbu. Kaut gan pa
kādai dienai varu pastrādāt
arī smagāk.”
Jolanta pēc profesijas ir
zirgu trenere, bet arī šujot
tautas tērpus: „Mēģinu darīt
visu. Citādi nevar, ja mājās
ir pieci apgādājamie. Kopā
man ir septiņi bērni. Visu laiku jādarbojas.” Jolanta cer
dabūt darbu jaunajā cehā,
bet, ja ne, meklēšot citur.
„Esmu optimiste un, ja šīs
durvis neatvērsies, iešu pa
citām.”

Kā sev darba vietu izveidot ar Nodarbinātības valsts aģentūras un Kuldīgas biznesa inkubatora atbalstu un
kā tas izdevies diviem kuldīdzniekiem, varēja uzzināt NVA karjeras nedēļā.

Ar valsts palīdzību

Nodarbinātības organizatore Līksma Pūre pastāstīja, ka
kopš 2009. gada uzņēmējdarbības sākšanas programmā
NVA Kuldīgas filiālē piedalījušies 70 cilvēku, atbalstīti 30 un
no tiem 22 joprojām strādā uzņēmumā, ko izveidojuši ar
valsts atbalstu. Programmā var iesaistīties, ja bezdarbniekam nav sava uzņēmuma, ir augstākā izglītība uzņēmējdarbībā vai arī ir izglītība tajā jomā, kurā grib veidot biznesu, un
vismaz 120 stundas apgūti uzņēmējdarbības pamati (var
būt NVA organizētie kursi). Pēc biznesa plāna iesniegšanas
ir 20 stundu konsultācijas. Ja pēc tām secināts, ka ideja
ir dzīvotspējīga, tiek piešķirti 3000 eiro un vēl 20 stundu
padomiem. Pirmos sešus darbības mēnešus NVA maksā
minimālo algu. Lai arī tā nosaukta par dotāciju, nodoklis
no tās jāmaksā. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
Kuldīgas biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Līga
Raituma aicināja katru apdomāt, kādi ir viņa vaļasprieki un
vai tos nevar pārvērst par biznesu. L.Raituma pastāstīja, ka
divreiz gadā var pieteikties pirmsinkubācijai un inkubācijai,
lai saņemtu informatīvu un arī finansiālu atbalstu uzņēmuma izveidei un četru gadu darbībai.

Inguna
Spuleniece
Lāsmas
Reimanes foto

Gan uzvalkā, gan kokā

J.Zunda pēc izglītības ir jurists, viņš atstājis
darbu prestižā juridiskajā birojā Rīgā un
pārcēlies uz dzīvi Kuldīgā. Viņa vēlme: lai
darba laiks ir brīvāks un vairāk var realizēt
sapņus. Darbs birojā tam bijis ierobežojums. Iestājoties bezdarbniekos, uzzinājis
par NVA programmu un izlēmis par labu
komercdarbībai, kas cieši saistīta ar viņa
hobiju – kalnā kāpšanu. Izmācījies par arboristu, kas piedāvā profesionāli kopt kokus
un zāģēt bīstamos. Šāds darba modelis, kad
vienu dienu, uzvalkā ģērbts, var piedalīties
tiesas sēdē, bet nākamajā kāpt kokā, kur vējš
plivina matus, viņam ļoti patīkot.

Gatavojās laikus

I.Umbraška pirms nonākšanas bezdarbnieces statusā
strādājusi bankā. Darba devējs laikus brīdinājis, ka
nākotnē darba forma mainīsies, tādēļ viņa piecus
gadus gatavojusies, lai būtu konkurētspējīga. Tā kā
Intai ir juridiskā izglītība, viņa pētījusi piedāvājumu,
izmācījusies arī par darba aizsardzības speciālisti.
Kad pienācis brīdis izšķirties, vai turpināt strādāt
bankā, bet uzņemties mazāk atbildīgus pienākumus
ar mazāku atalgojumu vai sākt ko savu, izvēlējusies
otro variantu. NVA piedāvāts 3000 eiro atbalsts un
pusgadu minimālā alga, un tas bijis pietiekami, lai
iekārtotu biroju un sāktu sniegt juridiskas un darba
drošības konsultācijas. Izmācījusies arī par datu
aizsardzības speciālisti. Lai gan klientūra nerodoties
tik ātri, kā vēlētos, nodrošināt sevi viņa spējot un
tas ļaujot palikt Kuldīgā, nevis darba meklējumos
doties uz lielpilsētu.

Visvairāk – kokapstrādē
Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā vispieprasītākie ir
kokapstrādes operatori, tad – kūdras ieguves palīgstrādnieki,
automobiļu vadītāji u.c.
NVA Kuldīgas filiāles vadītāja
Sandra Krinkele pastāstīja,
ka Kurzemē (Ventspilī, Kuldīgā,
Liepājā, Talsos, Saldū)
deviņos mēnešos reģistrēti

7734 bezdarbnieki (filiālē – 747)
un 7152 vakances (filiālē – 729).
Sešos gados vakanču skaits audzis.
Tiek pieprasīti ne tikai fiziskā darba
strādnieki, bet arī klientu speciālisti,
mantziņi, lietveži, pirmsskolas
izglītības skolotāji, floristi u.c.
Kopā valstī reģistrēti
bezdarbnieki

56 797 klienti
17 345
5 433

6 162

Jurists un arborists Jānis Zunda vaļasprieku pārvērtis komercdarbībā.
Viņš aicina ikvienu aizdomāties, ko katram patiešām patīk un gribas darīt,
lai tam izmantotu valsts atbalstu.
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Rīgas reģions

Kurzemes reģions

Zemgales reģions
Latgales reģions

Vidzemes reģions

Jolantas Hercenbergas teksts un foto

Divas vakances specifiskā vietā
SIA Lāses AM šobrīd vajadzīgs
atslēdznieks un noliktavas pārzine.

Remontē, kad nestrādā

Karjeras nedēļā Nodarbinātības valsts aģentūras Kuldīgas filiāles
karjeras konsultante Santa Hemminga un vadītāja Sandra Krinkele
uzaicinājušas SIA Lāses AM izpilddirektori Lailu Cēbergu pastāstīt,
kādi darbinieki vajadzīgi gaļas pārstrādes uzņēmumā.

Izpilddirektore Laila Cēberga
pastāstīja par uzņēmuma darbību.
Tā ir specifiska – gaļas pārstrāde,
tostarp lopu kaušana. Taču abas
vakances nav tieši saistītas ar ražošanu. Atslēdznieka darbs vairāk
piemērots vīrietim. Viņam nav
jābūt plaša profila speciālistam.
Kā teica izpilddirektore, galvenais,
lai saprastu tehniku, jo, lai arī
uzņēmums modernizēts, iekārtas
neesot sarežģītas. Par darba laiku
var vienoties, jo ražošanas laikā
tajās telpās atslēdznieks stingro
sanitāro noteikumu dēļ nedrīkst
iet. Līdz ar to remontu un tehnisko apkopi var veikt brīvdienās,
darbdienu vakaros vai tajās dienās,
kad kautuve nestrādā. Konkrētu
darba samaksu izpilddirektore
nesolīja, tā atkarīga no darbinieka

spējām. Iepriekšējais atslēdznieks,
kurš uz Lāsēm AM braucis četras
reizes nedēļā, uz rokas saņēmis
700 eiro, bijušas arī piemaksas par
labu darbu.

Draudzīgs kolektīvs

Ražotnei visgrūtāk esot atrast noliktavas pārzini, kaut arī šajā darbā
nav ļoti augstu prasību. Sākumā
kautuvē nav vajadzības iet, darbs
tikai pie datora. L.Cēberga solīja
palīdzēt apgūt AVS (noliktavu)
programmu. Pēc tam var mācīties
tālāk ar specifiskām programmām.
Galvenais – arī šajā darba vietā
vēlētos redzēt strādāt gribošu cilvēku. Tad no minimālās algas par
nepilnu slodzi samaksa varēšot
pieaugt. Vēl L.Cēberga piebilda,
ka ir izveidojies draudzīgs kolektīvs, strādājošo maiņa neesot
bieža. Vairāki brauc ne tikai no
Kuldīgas, bet arī tālākām vietām.
Pilsētnieki un strādnieki no tuvējās apkaimes braucot uz darbu ar

velosipēdiem vai mopēdiem.

Transporta problēma

Transporta jautājums bija viens no
traucēkļiem, kāpēc interese par piedāvājumu nebija liela. Lāses AM
atrodas Rumbas pagastā nepilnus
desmit kilometrus uz Vārmes
pusi. Uz tikšanos bija atnākuši 13
darba meklētāji, tostarp astoņas
sievietes un pieci vīrieši. Kāds
padurnieks atzina, ka, iespējams,
pretendētu uz atslēdznieka vietu,
ja būtu nakšņošana uz vietas. Lai
arī attālums no Padures nav liels,
ceļš sarežģīts, jo vispirms jātiek
līdz Kuldīgai, tālāk sabiedriskais
piepilsētas transports kursē tikai
līdz Ventas ciematam. L.Cēberga
uzmundrināja, lai darba meklētāji
nekautrējas, bet atbrauc apskatīties, iepazīties ar saimniecību, jo
tad priekšstats bieži vien ir cits
nekā pārrunās neklātienē.
Dainas Tāfelbergas
teksts un foto

Kuldīgas filiālē
pieprasītākās
profesijas:

• kokapstrādes operatori – 80,
• kūdras ieguves palīgstrādnieki – 60,
• automobiļa vadītāji – 45,
• palīgstrādnieki – 40,
• pavāri – 26,
• pārdevēji – 21,
• viesmīļi – 14,
• apsargi – 11.
Bezdarbnieku īpatsvars %
no kopskaita uz
2018. gada 30. septembri

20 123

reklāma

Vilnis Kalniņš:
„Nākamajā dienā
pēc pirmās
darbdienas
parasti jūt visus
muskuļus. Tas ir
kā fitnesā, bet par
to vēl maksā.”

Kokapstrādes uzņēmuma Palleteries
ražošanas direktors Vilnis Kalniņš aicina
pieteikties darbam jaunajos cehos.

Kuldīdznieki Jānis Zunda un Inta Umbraška dalījās pieredzē, kā viņi pirms vairākiem
gadiem NVA programmā sākuši komercdarbību.
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PIRKT

17,9
44,3
37,9

15–29 gadi
30–49 gadi
50 un vairāk

savā arodā
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Piektdiena, 2018. gada 9. novembris

Svarīgi ir uzturēt ēkas pastāvīgi
„Pašlaik uzdevums ir koka konstrukciju saglabāšana un fragmentāra restaurācija, lai nodrošinātu, ka jumts nesagāžas.
Par trīs amatnieku paveikto varu teikt: rezultāts ir tik labs, ka ikdienas praksē par tādu var tikai sapņot,” saka Alsungas
viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas darbu projekta vadītājs, arhitekts Pēteris Blūms.
Jūs veicāt pils izpēti. Kādi
secinājumi?
Pirms pieciem gadiem pētījām,
lai saprastu, kādas vērtības te ir bez
polihromijas jeb gleznojumiem,
ko vēlāk pētīja citi un konstatēja,
ka pils ar 19. gs. interesantu polihromiju ir pārbagāta. Mēģinājām
saprast, kāds ir plānojums, kas ir
ar pagrabiem. Secinājām, ka te ir
brīnišķīga 17.,18.,19. gs. siju un
grīdu kolekcija, arī dažas vērtīgas
durvis. Latvijā tāda vēsturisko siju
un grīdu kolekcija ir neiedomājams retums. Unikāli ir strēlnieku
bēniņi ar šaujamlūkām no viduslaikiem. Tas bija ieroču stāvs, kas
18. gs. pārbūvēts. Ironiski, bet
fakts, ka mums jāpriecājas par to,
ka Alsungas pils nav restaurēta
pēdējos 100 gados. Tieši tādēļ tā
saglabājusies autentiska.
Vai izpētē bija pārsteigumi?
Tikai saliekot kopā detaļas,
kas izkliedētas telpā un laikā, var
saprast, kas tas ir. Tieši tas kopums
Alsungas pils dienvidu korpusam
ir unikāls. Tā ir ļoti vienkārša,
īsta Kurzemes viduslaiku pils. Ir
zudumi, bet arī liels potenciāls,
ko vietējie iedzīvotāji, iespējams,
nevar ieraudzīt. Viņiem pils ir ierasta un var šķist, ka te nekā nav.
Otra atziņa – dienvidu korpusa
austrumu galā stāvoklis ir traģisks.
Ir pēdējais brīdis kaut
ko darīt.
Kas jau izdarīts,
un kas vēl plānots?
Lielākajai daļai siju
jau veikta protezēšana. Bieži līdzīgās
situācijās Latvijā ir
problēma oriģinālus
koka elementus saglabāt un nostiprināt,
jo pastāv mīts, ka to
nav iespējams izdarīt.
Arī es daudz domāju,
kā un kas to izdarīs.
Nezināju, ka šeit ir
tik labi meistari, kas
to spēj. Te ir redzama
darba kvalitāte, ko var
novērtēt tas, kurš drēbi
pazīst. Otrs pārsteigums bija, kad atveda
kokmateriālu paraugus. Neticami,
ka vēl kaut kur Latvijā var tik
labus, 8 m garus, liela šķērsgriezuma divus gadus dabiski izžāvētus
materiālus dabūt. Projektu izdevās
uztaisīt tā, lai maksimāli tiktu
saglabāts autentiskums, lai neparādītos jaunas koka konstrukcijas
un griesti joprojām būtu oriģināli,
nevis salāpīti.
Kas bez koku konstrukciju
protezēšanas vēl tiks darīts?
Ne šikas, bet vienkāršas kāpnes tiks taisītas, lai var tikt uz
bēniņiem. Griestiem būs neliela
kosmētiska atsvaidzināšana. Sienu

Pēteris Blūms

u Latvijas arhitektūras
vēstures pārzinātājs.
u Daudzu publikāciju un
grāmatu autors.
u Projektēšanas biroja
Konvents vadītājs.
u Saņēmis Latvijas Arhitektūras
Gada balvu 2017 par Ludzas
Lielās sinagogas restaurāciju.
u Valsts Kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas
(tagad Nacionālās kultūras
mantojuma pārvaldes)
eksperts.
u Rīgas pils interjeru
atjaunošanas konsultants.
u Veicis arhitektoniski
māksliniecisko inventarizāciju
un izpēti Dobeles pilsdrupu
kapelai, Mārtiņa baznīcai
Rīgā u.c.
u Veicis restaurāciju Ērģemes
viduslaiku pils ziemeļu
tornim, Livonijas ordeņa pilij
Ventspilī, Berķenes muižai u.c.

daļām, kas tika skartas, kustinot
siju galus, tiks uzlikts plāns apmetums, tās tiks savestas kārtībā. Arī
jumta segums tiks izlabots vietās,
kur tas ir ļoti sliktā stāvoklī.
Vai galarezultātu sasniegšanai
ir nepieciešamie resursi?
Ja runājam par Alsungas pils
glābšanas darbiem,
tad mērķis ir, lai pasūtītājiem nerastos
šaubas par padarīto
darbu apjomu, jo
par kvalitāti man
šaubu nav, un pils
apmeklētāji pirmā
stāva telpās nesaskatītu, ka te daudz
kas un mokoši darīts. Ja viņi uzdotu
jautājumu, kur te
kaut kas ir restaurēts, un viņiem tas
būtu jāparāda ar
pirkstu, tad tas būtu
labs rezultāts. Lielākais ieguvums
būs, ka pēc šo darbu pabeigšanas bez
briesmām bēniņos
varēs uzvest apmeklētājus. Tālākā
vīzijā gribētos domāt par pakāpenisku visas pils saglabāšanu. Kārtu
pa kārtai pēc iepriekš izstrādātas
koncepcijas. Tad pils iegūtu kvalitāti, nezaudējot seju. Procesā
tā nezaudētu laika uzslāņojumus
ar mērķi, ka restaurēsim 19. gs.
interjeru. Būtu lieliski, ja tā caur
gudras, maigas un jutīgas atsegšanas, attīrīšanas un liekā uzmanīgas
noņemšanas kļūtu sevī aizvien
bagātāka.
Ir ārkārtīgi labi jāizdomā, kādā
veidā var saglabāt brīnišķīgās
19. gs. polihromijas fragmentus,

„Jumts
Alsungas
pils dienvidu
korpusam
turējās uz
dievvārdiem.
Stipra katoļu
draudze,
tāpēc droši
vien turējās,
jo siju gali bija
izpuvuši.”

„Priekšā vēl milzīgs
darbības lauks,
bet galarezultātā
ir iespēja iegūt
vienu no Latvijas
autentiskākajām
viduslaiku pilīm,”
saka arhitekts
Pēteris Blūms.

lai iegūtu ieskatu zudušo interjeru
tēlainībā, nezaudējot telpas šodienas interjeru. No kādas noteiktas
telpas vai kakta var sākt atjaunot
logus. Kuldīga ir blakus, kur to var
izdarīt augstā līmenī, jo saprot, kā
ar logiem var strādāt. Tas pats ar
durvīm. Oriģinālo baroka durvju ir
saglabājies maz, bet izcili vērtīgas.
Vēl viena atklājama pasaule
ir dienvidkorpusa pagrabs, arī
brīnišķīgā vēsturisko grīdu kolekcija pilī, tornis, kuru jādomā
kā iedzīvināt. Alsungas līnija un
virziens jāietur tāpat kā Kuldīgā –
jāstrādā saudzīgi un mierīgi, lai
pils nezaudētu patību. Par pils
restaurācijas vēlamo secību esmu
uzrakstījis un to iedevis novada
priekšniecībai. Steidzami ir nepieciešams projekts, lai varētu
nomainīt jumta segumu tornim.
Vai tas nozīmē, ka pili iespējams saglabāt autentisku?
Šobrīd par to īsti nedomājam.
Rezultāts būs brīdī, kad beigsies process, ko varētu nosaukt
par apvienotu konservācijas un
fragmentāras restaurācijas darbu
interjeriem. Šobrīd ir saplaisājušas, netīras sienas, viena krāsa
pāri otrai, nav nekādas sistēmas.
Tā atkal jārada, saudzīgi noņemot
lieko.
Vai ir piemēri Latvijā, kur
ir lieliski izdevušies glābšanas
darbi līdzīgā situācijā?
Ļoti labs rezultāts ir Tāšu muižā Grobiņas novadā. Pieklājīgi
savesta kārtībā ir vecā Stendes
muižas mazā pils. Arī Laucienes
pilī Nurmuižā norit darbi.
Kādas tendences Latvijā ir
kultūras pieminekļu glābšanā?
Diapazons ir ļoti plašs. Viss
atkarīgs no tā, kāds ir kultūras

pieminekļa stāvoklis, kam tas
pieder, kādas ir nepieciešamības
un finansiālās iespējas, kādām
vajadzībām tas tiek taisīts un kas
ir autors. Ir speciālisti, kuri dod
priekšroku restaurācijai, un viss
tiek atjaunots gandrīz vai sākotnējā izskatā vai tuvu tam. Ir arhitekti,
kuri vairāk strādā kādā vēsturiskās
vides fikcijas koncepcijā. Ir tādi,
kuri izmanto esošo stāvokli, pieiet
tam radoši un mēģina ar vienkāršiem līdzekļiem defektus pārvērst par efektiem.
Viens no Latvijā
iespaidīgākajiem
rezultātiem, soli
pa solim ejot uz
priekšu, ir Aizputē
Serdes māja. Otra
ir Abgunstes muiža Zemgalē. Tur
nav restaurēts, bet
savestas kārtībā
kritiskākās vietas,
izbūvēti bēniņi.
Varbūt kaut kur
pietrūkst izteiksmes līdzekļu ar
arhitektūras un mākslas īpatsvaru,
kas vietu padara tuvāku stereotipiskām muižas izjūtām, bet mums
Latvijā ir ļoti daudz muižu, pieejas var būt dažādas. Piemēram,
viena ar mākslu visbagātākajām
ir Kukšu muiža. Kopumā Latvijā
mantojuma saglabāšana attīstās
interesanta savā daudzveidībā un
kvalitāšu diapazonā. Mēs ejam
prom no priekšstatiem un kategorijām, kā ir pareizi restaurēt.
Ja uzskata, ka ir viens veids, kā
to pareizi darīt, tā ir diagnoze.
Tā nevajag būt. Cilvēkiem ir
jājūtas brīviem, jābūt ļoti plašam
diapazonam dažādu priekšstatu
estētikas ideālu izpratnes dziļu-

mam, plašumam. Tikai tajā brīdī,
kad ķeras klāt nopietni kaut kādām
vērtībām, kas novada vai valsts
līmenī ir atzītas par kultūrvēsturiskām vērtībām, tad tas ir jādara
profesionāli. Ja to dara diletantiski,
kaut arī labu gribot, tiek sabojātas
patiesas vērtības. Gan īpašnieks
pazaudē kultūrvēsturiskās vērtības izcilību, gan arī sabiedrība.
Tieši daudzveidība, uz ko Latvijā
virzāmies, ir laba.
Vai atšķiras jaunākās un
vecākās paaudzes profesionāļu
darbs arhitektūrā, restaurācijā?
Atšķiras. Ja tā nebūtu, to varētu
uzskatīt par radošo profesiju krahu. Jaunā paaudze plašāk apgūst
to, kas notiek ārpus valsts robežām, savukārt vecākās paaudzes
arhitektu priekšrocība ir pieredze
un zināšanas par tām lietām, kuras
var apgūt, tikai laikam ejot.
Nenovērtējamu darbu izdarīja
Kuldīga, izdodot ilustrētu rokasgrāmatu par to, kā uzturēt kārtībā
Kuldīgas vēsturiskā centra arhitektūras mantojumu. Viņi to neizgudroja, Eiropas līmenī tas nav nekas
jauns, bet Rīga joprojām pat nav
pietuvojusies tādam izdevumam.
Un Kuldīga pārsteidz ar labā
kvalitātē atjaunotu ēku blīvumu
un īpatsvaru.
Kādas ir tendences citās
pilsētās?
Jūtami pozitīvs process notiek
ne tikai pilsētās, bet arī lauku vidē.
Ir vietas, kur padomju laiku smaka
sāk izzust un ieraugi pavisam citu
Latviju.
Kur būtu pievēršama uzmanība, lai
nezaudētu vērtības?
Lielā mērā apdraudēts ir Rīgas vēsturiskā centra koka
apbūves mantojums.
Pēdējā laikā kaut kas
attīstās Cēsīs. Tur
iepriekšējos gadus
bija vērojama dīvaina nekustība. Risks
vērtību saglabāšanā ir
tur, kur ir liela nauda un īsi darbu
izpildes termiņi. Lai sasniegtu
labu rezultātu, ir jābūt mierīgam
procesam, kurā restauratori netiek
dzīti pa priekšu laikam. Lai varētu
ievērot tehnoloģijas, izmantot
pareizos kokmateriālus. Lai darbi,
kas jādara siltā laikā, nebūtu jādara
slapjā un aukstā.
Galvenais, lai cilvēki iemācītos
sekot tam, kas notiek ar ēkām pēc
tam, kad tajās ir izmantoti publiskie līdzekļi. Svarīgi ir nevis dzīvot
no vienas lielas restaurācijas līdz
nākamajai, kas maksā dārgi, bet
uzturēt ēkas pastāvīgi.

„Kādreiz
Kuldīga un
Cēsis bija
līdzīgā situācijā,
tagad Kuldīga
ir milzīgu soli
priekšā.”

Jolantas Hercenbergas
teksts un foto

dzīves lapa

piektdiena, 2018. gada 9. novembris
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saruna ar gaviļnieku

Caur dzīvi ar humoru
Sestdien vārdadienu svinēs
arī skrundenieks Mārtiņš Linde, kurš smej: lai arī darbs ir
Kuldīgā un pats dzīvo Laidos,
tomēr viņš ir Skrundas patriots, jo tur audzis, beidzis skolu, sācis darba gaitas, ieguvis
draugus un paziņas, iesaistījies
kultūras dzīvē.

Kāpēc ugunsdzēsējs?

Valsts ugunsdzēsības glābšanas
dienesta Kuldīgas daļā M.Linde
ir vada komandieris. „Manā bērnībā visi gribēja kļūt par kosmonautiem, traktoristiem, skolotājiem, bet ugunsdzēsēja amats
nebija tik populārs.” Šo ceļu viņš
izvēlējies tā: „1991. gadā vēl
kaut kas bija palicis no padomju
laikiem. Lai neiesauktu Padomju armijā, bija tāds alternatīvais
dienests. Ugunsdzēsēji meklēja
jaunus, spēcīgus, sportiskus čaļus. Es tai laikā ar sportu biju uz
tu, jo spēlēju volejbolu. Spēks
bija, veselība arī. Kāpēc nepamēģināt?”
Tagad Mārtiņš te strādā
27. gadu, un domas profesiju
mainīt nav bijis: „Esmu vada
komandieris, dežurējošajai maiņai priekšnieks. Izbraucam uz
ugunsgrēkiem, glābšanas darbiem un citiem notikumiem.
Prasme pieņemt lēmumus nāk ar

apmeklējusi jauniešu teātri, bet
vecākā meita Klinta gāja tautiskajās dejās. Abas spēlē volejbolu, jo, ja tētis un mamma sporto,
bērniem nav izvēles.”
Klinta Saldus novada Druvā
strādā bērnudārzā par sporta audzinātāju, bet Rūta mācās Murjāņos un volejbolu spēlē jauniešu
izlasē.
„Saka, ka savus bērnus neaudzina – audzina mazbērnus,
jo savējiem nav bijis tik daudz
laika. Man ir mazdēls Klāvs, un
mums vēl viss priekšā!”

gadiem, kad tiek uzkrāta pieredze un saprotu, kā viss jāorganizē. Galvenais ir gandarījums, ka
varu cilvēkiem palīdzēt.”

Galdā jāceļ zoss

Par savu vārdu M.Linde atceras: „Tētis teica, ka dēls būs
Mārtiņš. Mamma atbildēja, ka
tad katru gadu būs jāpērk zoss,
un tētis piekrita. Skrundas televīzija pašos pirmsākumos uztaisīja
par Mārtiņiem apkopojumu, un
izskanēja frāze, ka pēc vairākiem
gadiem esmu pirmais Mārtiņš,
kurš Skrundā parādījies. Manā
laikā skolā bija ļoti maz vārdabrāļu. Sākās Latvijas neatkarība,
un nevarēju pierast, ka latviskie
vārdi kļūst populāri. Atceros, kā
autobusu pieturā dzirdu, ka sauc
Mārtiņu, pagriežu galvu, bet tur
tāds maziņš skrien.” Skolā Mārtiņdiena nav svinēta, bet mājās
gan: „Katru reizi šmorējām pīli,
zosi vai gaili. Svētkus vairāk godināja mūsu senči, kad tika svinētas rudens darbu beigas. Man
ir sava latviešu zīme – Mārtiņzīme.”

Mocis un citas senas
lietas

Mārtiņu interesē vēsture, un
viņš cenšas saglabāt lietas no
koka: „Laukos man bija vecas

stārķa vēstis

Svētkus rada paši

Svētkus svinot: vecākā meita Klinta Liekniņa ar dēlu Klāvu, mamma Jana,
jaunākā meita Rūta un tētis Mārtiņš Linde.

mantas, gribēju zināt, kam tās
domātas. Ja aizbraucu uz pilsētu,
kurā ir novadpētniecības muzejs,
tad aizeju, jo gidi bieži pastāsta
ko jaunu, bet citreiz es muzejiem
pasaku priekšā, kas tiem krājumos.”
Vēl viens hobijs ir braucieni ar
motociklu: „Man ir 1957. gada
IŽ 49. Pagājušogad tas nosvinēja
60. jubileju. Reizi gadā man patīk ar savu pensionāru aizbraukt
uz motoparādi Rīgā, un tas man
ir piedzīvojums.”

„Bija laiks, kad spēlēju volejbolu. Padomju gados treneris teica: ja gribu spēlēt bumbu, jāiet
dejot tautiskās dejas. Tā aizdejojos līdz Skrundas kultūras nama
senioru kolektīvam Virši. Tā kā
dzīvoju Laidos, tur spēlēju amatierteātrī, bet, lai runā, kā grib,
esmu skrundenieks.
Teātri sāku spēlēt, jo Skrundā
uz Jāņiem tiek iestudēti uzvedumi, kuros trūkst vīriešu kārtas
aktieru. Jaunākā meita Rūta ir

attiecības

Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļā no 31. oktobra līdz 7. novembrim piedzimušas divas meitenītes
un viens puika.
Vienai meitenei vecāki vārdu vēl domā, pārējiem bērniem doti vārdi Markuss un Dārta.

Svarīgi ar meitu izrunāties
Vienu dienu meita, kura mācās 3. klasē, no skolas atnāk ar pilnām kabatām ledeņu
papīrīšos. Prasu, kur ņēmusi. Sākumā negrib teikt, bet tad atzīstas, ka klasesbiedrene
mudinājusi paņemt veikalā, un izstāsta, kur un kā to darījušas. Ko iesākt? Centos ar
meitu to pārrunāt – ceru, ka saprata. Bet droša neesmu. Vai vajadzēja iet arī pie draudzenes mātes? Uz skolu?

oktobrī mūžībā aizgājuši
Kuldīgas novadĀ
Veronija Mauriņa (1932)
Dzidra Zīlīte (1937)
Valerijs Podjablonskis (1946)
Pēteris Rimaševskis (1939)
Daniels Tafijs (2000)
Dzidra Bogdanova (1928)
Markuss Podkalns (1998)
Uldis Apse (1944)
Mirdza Vecrumba (1929)
Toms Meiris (1942)
Asja Pommere (1935)
Andris Lejnieks (1951)
Jānis Gotfridsons (1938)
Aleksandrs Solomahins
(1954)
Ināra Sprudzāne (1936)
Ņina Ūdre (1956)
Vladimirs Čvirins (1952)
Mirdza Anna Prūse (1942)
Haralds Kandis (1929)
Maiga Edija Pone (1930)

Sporto, dejo, spēlē teātri

Mārtiņš nosmej: kurš gan
Skrundā viņu nepazīstot. Viņš ir
drosminieks, kurš Skrundas svētku laivu braucienu pabeidz ar
ielēkšanu ūdenī: „Daru to kopš
pirmā laivu brauciena, un nu visi
gaida. Vienīgo reizi nepiedalījos,
kad bija jāspēlē teātris, bet aizgāju nopeldēties, apģērbos un gāju
uzstāties.” Skrundas svētki saistoties ar to, ka visur jāpiedalās:
„Vai jāuzstājas, vai bumba jāspēlē, vai jābrauc ar laivu. Ar visu
skriešanu esmu iekšā svētku radīšanaā. Tirdziņā iegādājos mazo
pilsētas karodziņu, lai mājās stāv
pie sienas.”
Anna Bivbāne
Mārtiņa Lindes arhīva foto

Lidija Viļumsone (1932)
Jānis Žeigurovs (1974)
Viesturs Lācis (1941)
Laimonis Jānis Brīvnieks
(1953)
Ieva Natālija Gulbe (1932)
Vera Kauliņa (1942)
Skrundas novadĀ
Ilga Liņķe (1951)
Eduards Braželis (1947)
Jānis Denis (1948)
Andris Labunskis (1952)
Rihards Patvaldnieks (1935)
Vladimirs Lapins (1951)
Māris Trukšāns (1968)
Dzidra Irma Grīnberga (1929)
Andris Zomerfelds (1947)
(Sagatavots pēc
dzimtsarakstu nodaļu
informācijas)

Lasi mūs arī portālā
www.kurzemnieks.lv!

Inga Zārde, psihiatre un psihoterapeite

Ir diezgan satraucoši un biedējoši
atklāt, ka bērns kaut ko nozadzis.
Varu iedomāties, cik nepatīkamas
izjūtas jūs pārņēma. Ļoti labi, ka
mēģinājāt ar meitu par to runāt.
Šķiet, viņa jums uzticas, ja spēja
visu izstāstīt pat detaļās. Domāju,
ka par to būtu jāpaslavē un jāuzsver,
cik drosmīgi tas ir – godīgi izstāstīt tik nepatīkamu lietu. Svarīgi noskaidrot, kādēļ meita to darīja. Vai

kaut kas tik ļoti kārojās, ka nevarēja
izturēt? Vai gribējās uzturēt labas attiecības ar klasesbiedreni un paklausīt viņas ierosinājumam? Vai likās,
ka tas būs forši? Vai bija bail mammai vai tētim lūgt naudu kārotajam
pirkumam? Vai pēdējā laikā bijuši
uztraukumi par jebko? Vai tas noticis jau agrāk?
Tomēr skaidri jāizstāsta, ko nozīmē
zagt, kādas tam ir sekas. Jūs varat

arī godīgi pateikt, ka tādas situācijas
ietekmē uzticību un ka, iespējams,
kādu laiku būsiet piesardzīgāka,
aizdomīgāka attiecībā pret meitas
rīcību. Ka var paiet kāds laiks, līdz
uzticība atjaunojas pilnībā.
Domāju, ka draudzenes māti vajadzētu uzrunāt, mudināt arī viņu parunāt ar meitu. Šķiet, ka skola šajā
situācijā nav bijusi iesaistīta, tāpēc
šis atgadījums var palikt starp jums.

gribu zināt

Par olīvām

Kā garšīgāk pagatavot zaļās un
melnās olīvas? Tās esot veselīgas,
bet, tikko no burciņas izņemtas,
garšo briesmīgi. Kā tās pagatavot,
lai varētu ēst cilvēks ar lieko svaru?
Uztura speciāliste Katrīna Spuleniece-Aišpure skaidro: „Konservētas
olīvas nav uzskatāmas par obligātu
veselīga uztura sastāvdaļu. Ja negaršo, nevajag ēst. Turklāt tās satur samērā daudz sāls, tādēļ nav ieteicamas arī

svara samazināšanai.
Veselības uzlabošanai labāk izvēlēties olīveļļu. Tā satur vērtīgas taukskābes. Vislabāk lietot pirmā spieduma (extra virgine) olīveļļu svaigā
veidā, piemēram, salātu mērcēs, nevis
cepot. Ja ļoti gribas ēst olīvas, tās var
lietot kā piedevu salātiem vai pagatavot olīvu tapenādi – pastu, ko liek uz
maizes, arī kā piedevu ēdienam.

Olīvu tapenāde
Vajadzēs: 2 ķiploku daiviņas, 300 g melno olīvu
bez kauliņiem, 75 g anšovu, 1 ēd.k. kaperu,
1 tējk. svaigas cirtonu sulas, 50 g olīveļļas, dažas
baltmaizes rikas, zaļās olīvas, svaigu timiānu.
Kā pagatavot: ķiploku nomizo. Virtuves kombainā samaļ visas izejvielas, izņemot eļļu. Ja vēlas,
sastāvdaļas var nemalt, bet smalki sakapāt. Eļļu
pievieno pakāpeniski, visu maisot. Tapenādi
pasniedz ar grauzdētu maizi, rotā ar zaļajām
olīvām un svaiga timiāna zariņiem.

Sabiedrība
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Jauna palīdzība audžuģimenēm
Lai mazinātu bērnu skaitu bērnunamos, Latvijā tiek ieviestas
specializētas audžuģimenes un veidoti ārpusģimenes aprūpes
atbalsta centri. Kurzemes centrs AIRI vecākiem bijušajā
Kuldīgas pamatskolā atvērts septembrī. Latvijas SOS bērnu
ciematu asociācija visā Latvijā tādus izveidojusi piecus.

AIRI

attīstība  informācija  resursi  izglītība

Ilona ir talseniece, daudzus gadus strādājusi Talsu novada krīžu centrā, darbojusies ar bērniem bez vecāku aprūpes, palīdzējusi meklēt audžuģimenes. Vēl centrā
strādā sociālā darbiniece Guna Eiermane
un psiholoģe Katrīne Dzene. Pašlaik tur
notiek remonts un telpu iekārtošana. Ilona
sola: līdzko tas būs izdarīts, rīkošot atvērto durvju dienas.

Arī aizbildņiem un adoptētājiem

„Būt par audžuģimeni nav viegli – jābūt
gataviem, ka no pieņemtā bērna nāksies
šķirties. Tā ir ģimene uz laiku, kas to labāko
dod ar domu, ka bērnam tomēr vajadzīgas
pastāvīgas mājas – savā vai adoptētāju
ģimenē. Bet audžuvecāki var bērnu arī
adoptēt,” skaidro Kurzemes ārpusģimenes
aprūpes atbalsta centrs AIRI vecākiem
vadītāja Ilona Talente.

„Tikai ar spēju operatīvi reaģēt uz audžuģimeņu vajadzībām, sniedzot pleca
sajūtu jebkurā situācijā, var panākt, ka
šādu ģimeņu kļūst vairāk, un Latvija no
bērnunamiem būs brīva,” pārliecināts labklājības ministrs Jānis Reirs.

Pasniegt airus

Kurzemes centra AIRI vecākiem vadītāja Ilona Talente uzsver, ka iestādes uzdevums izteikts nosaukumā: „Mēs būsim
tie, kas audžuģimenēm un bērniem centīsies pasniegt airus, lai visiem kopā tā laiva
uz priekšu slīd vieglāk. Vārda AIRI burtiem ir atšifrējums: attīstība, informācija,
resursi, izglītība. Viss paredzēts audžuvecākiem, vēlāk arī aizbildņiem un adoptētājiem.”

„Pēc Ministru kabineta noteikumu grozījumiem daļu bāriņtiesu pienākumu
attiecībā uz audžuģimenēm pārņem šie
centri. Šīs ģimenes ar grūtībām bieži cīnās pašas. Atbalsta grupas un speciālistu
konsultācijas daļēji jau darbojas, bet tā
visa bijis par maz. Mūsu centri visus šos
pasākumus kūrēs. No janvāra atbalsts tajos būs arī aizbildņiem un adoptētājiem,”
skaidro I.Talente. Viņasprāt, arī aizbildņi
ir nedaudz pamesti novārtā. Aizbildnību
pār mazbērniem bieži uzņemas vecvecāki, kuri īsti nezina, kur vērsties, ja vajadzīga palīdzība. I.Talente uzslavē Kuldīgas
novada bāriņtiesu un to, ka kuldīdznieki
bija gatavi sadarboties. Centra darbinieces izzina, kādus pakalpojumus piedāvāt
tiem cilvēkiem, kuru aprūpē ir bez vecāku
gādības palikuši bērni: „Bez tā, ko centrs
piedāvā jau tagad, mēģināsim palīdzēt šo
ģimeņu bērniem ātrāk nokļūt pie speciālistiem, pie kuriem ir garas rindas, piemēram, acu ārsta, psihiatra, logopēda.”
Ar kuru centru slēgt vienošanos, izvēlas
pati ģimene: „Ja ar mums, tad taisām atbalsta plānu pēc ģimenes vajadzībām un
mūsu iespējām. Meklējam speciālistus.”

mācības ir un vēl būs

Kuldīgā mācībās piedalās 15 topošie
audžuvecāki no visas Kurzemes. „Pērnā

 Kurzemes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs AIRI vecākiem atrodas
Kuldīgā, Ventspils ielā 16 (bijušajā Kuldīgas pamatskolā).
 Centra vadītājas Ilonas Talentes e-pasts: Ilona.Talente@sosbca.lv;
sociālās darbinieces Gunas Eiermanes: Guna.Eiermane@sosbca.lv.
 Kontakttālr. 28668816; tālr. diennakts atbalstam audžuģimenēm, bāriņtiesām,
policijai krīzes situācijās 28331196.
Centrs piedāvā:
● sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas, atbalstu audžuģimenei un bērniem;
● citu speciālistu (jurista, logopēda, speciālā pedagoga, psihiatra u.c.) konsultācijas;
● konsultācijas dzīvesvietā;
● atbalstu, plānojot pakalpojumus bērniem;
● mācības audžuģimenēm;
● atbalsta grupas audžuģimenēm;
● palīdzēt saglabāt bērna un viņa izcelsmes ģimenes attiecības u.c.

Ārpusģimenes aprūpes
atbalsta centri
 To darbību nodrošina sabiedriskās
organizācijas, saņemot valsts
finansējumu.
 Centru uzdevums ir atrast jaunas
audžuģimenes, īpaši specializētās,
arī aizbildņus un viesģimenes, rīkojot
mācības un sniedzot psihosociālu
atbalstu.
 Līdz šim palīdzību audžuģimenēm
nodrošināja Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija vai bāriņtiesa.
Tāda situācija, ka bāriņtiesa gan piešķir
audžuģimenes statusu, gan pārbauda
tās pakalpojumus, nav pareiza, tāpēc
metodiskais atbalsts un kontrole
jānodala.

gada nogalē valstī bija 600 audžuģimeņu,
līdz jūlija beigām – 633, kurās ievietoti
1287 nepilngadīgie. Bet vienalga pie-

Audžuģimene

● Bāreni vai bērnu bez vecāku gādības aprūpē līdz brīdim, kamēr viņš
var atgriezties ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai tiek
nodibināta aizbildnība.
● Lai uz šo statusu pretendētu, jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Ja
tas ir bērna interesēs, pieļaujami arī izņēmumi.
● Lai kļūtu par audžuģimeni, vispirms jādodas uz bāriņtiesu.

Divu veidu specializētās audžuģimenes

Tiek ieviestas no 1. jūlija, lai mazinātu to, ka bērni nonāk aprūpes iestādēs.
Abas specializācijas vienlaikus iegūt nevar.
1. Krīzes audžuģimene.
Tai ir vismaz trīs gadu pieredze
šādu bērnu aprūpē, un tā ir
gatava jebkurā brīdī tos uzņemt
neatkarīgi no vecuma un
dzimuma. Bērnu var ievietot līdz
30 dienām. Šajā laikā sociālajam
dienestam aktīvi jāstrādā ar īsto
ģimeni. Ja bērnam nav iespējas
tur atgriezties, jāpiemeklē
piemērota audžuģimene,
aizbildnis vai adoptētājs.

2. Audžuģimene bērnam ar
invaliditāti, kuram izsniegts
mediķu atzinums, ka vajadzīga īpaša
kopšana. Par tādu var kļūt ģimene,
kurā vismaz vienam laulātajam ir
gada personīgā vai profesionālā
pieredze darbā ar bērniem, kuriem ir
smagi funkcionāli traucējumi. Arī šajā
ģimenē bērnu ievietos tikai uz laiku,
kamēr viņš var atgriezties pie saviem
vecākiem, vai līdz brīdim, kamēr
atrasts aizbildnis vai adoptētājs.

vecākiem:

trūkst, jo bērnunamos vēl aizvien dzīvo
924 bērni. Salīdzinot ar pērno gadu, kad
tādi bija 1037, skaits gan nedaudz mazinās. Ceram, ka ar centru atbalstu būs
vairāk jaunu ģimeņu, kuras šos bērnus
uzņems.”
I.Talente pastāstīja, ka katrai audžuģimeņu grupai mācības ir citādas. Ģimenes,
kas gatavas uzņemt bērnus ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem, divas dienas tiekas ar speciālistiem Valmieras slimnīcā. Mācības atšķiras arī krīzes audžuģimenēm – Kuldīgā tās sāksies decembrī.
I.Talente sola arī ikgadējās astoņu stundu mācības pašreizējām audžuģimenēm
par viņām svarīgo, piemēram, pusaudžu
problēmām. Centrs gādās arī par bērnu
pieskatīšanu, lai audžuvecāki var piedalīties nodarbībās.
Pakalpojumi paredzēti Kuldīgā, bet
I.Talente uzsver: ja citā Kurzemes pilsētā audžuģimeņu būs vairāk, centīsies tos
sniegt tuvāk dzīvesvietai.
Inguna Spuleniece
Lāsmas Reimanes foto

Finansējums audžuģimenēm
Specializētā audžuģimene
Audžuģimene

Krīzes audžuģimene

Audžuģimene bērnam ar
invaliditāti

Pabalsts bērna uzturam mēnesī
līdz 7 gadu vecumam – 215 EUR; no 7 līdz 18 gadu vecumam – 258 EUR (izmaksā pašvaldība)
Pašvaldības pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei (izmaksā pašvaldība)
nav
Atlīdzība par
audžuģimenes pienākumu
pildīšanu mēnesī:
• par 1 bērnu – 171 EUR,
• par 2 bērniem –
222,30 EUR,
• par 3 un vairāk
bērniem – 273,60 EUR.

(izmaksā VSAA)

Vienreizēja mājokļa iekārtošanas izdevumu kompensācija
500 EUR (izmaksā Centrs)
Atlīdzība mēnesī vidēji 860 EUR
14,14 EUR/dienā +14,14 EUR
par katru dienu, kad bērns ievietots
krīzes audžuģimenē
Atlīdzība mēnesī vidēji 430 EUR
14,14 EUR/dienā 3 mēnešus, ja bērns
krīzes audžuģimenē netiek ievietots
(sāk saņemt pēc mēneša, kad bērns
pēdējo dienu ir bijis ievietots krīzes
audžuģimenē)
(izmaksā Centrs)

Atlīdzība mēnesī vidēji
860 EUR
atlīdzība neatkarīgi no bērnu
skaita 28,27 EUR/dienā
(izmaksā Centrs)

sludinājumi. reklāma
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pārdod

pērk

dažādi

Electrolux LEDUSSKAPJUS, veļas
mašīnas, veļas žāvētājus, LED, LCD
televizorus Philips no 45 eiro (garantija).
Veikals Retro. Tālr. 63322200.

Vieglās AUTOMAŠĪNAS, TRAKTORUS un inventāru. Tālr. 26104984.

Lietotu padomju laiku B U F E T I .
Tālr. 26748642.

Veco PAPĪRNAUDU, MONĒTAS,
saktas, figūriņas, apbalvojumus.
Tālr. 26499892.

Pārdod labu, slaucamu G OV I.
Tālr. 29492925.

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 29327241.

GRĀMATAS. Tālr. 24804010.

SIVĒNUS. Tālr. 28840843.

Aļņu, briežu RAGUS. Tālr. 29886349.

Sausus koka DĒĻUS, BRUSAS, mucu,
televizoru. Tālr. 20276661.

RAGUS. Tālr. 22048516.

Sausu, skaldītu MALKU maisos. Skaldītu meža malku kravās. Tālr. 26544462.
Skaldītu MALKU. Tālr. 27885688.
SIA AJG plus – sazāģētu lapkoku nomaļu
MALKU. Tālr. 29399939.
Kaltētu alkšņu MALKU maisos. Cena
2,50 eiro par maisu. Ir sadarbība ar sociālo dienestu. Tālr. 24957247.
Nomaļu MALKU. Tālr. 29513009.
Aku, kanalizācijas G RO DUS.
Tālr. 29142702.
Z IRGA M Ē S LUS, piegāde.
Tālr. 29974786.

vajadzīgi
SIA Premium Wood (41203050927) –
METINĀTĀJS. Tālr. 29235649.
SIA Bērzi plus (41202008941) kokzāģētava piedāvā darbu STRĀDNIEKIEM.
Tālr. 29568025.

vēlas īrēt
Vēlas īrēt MĀJU. Tālr. 28973810.
Vienistabas D Z Ī VO K LI Kuldīgā.
Tālr. 24968305.

Pērku RAGUS. Tālr. 25551787.
LATVIJAS MEŽU FONDS pērk CIRSMAS, MEŽUS un lauksaimniecības
ZEMI visā Latvijā. Var būt ar apgrūtinājumu un bez taksācijas. Cenas augstas.
Samaksa tūlītēja. Tālr. 29711172.
SIA Lateira pērk MEŽA ĪPAŠUMUS (arī
apgrūtinātus un nenokārtotus), birzis un
cirsmas visā Kurzemē. Kārtojam dokumentus. Tālr. 27030802, mezi@lateira.lv.
Craftwood PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS
visā Latvijā, cena 1000–10 000 EUR/ha.
Samaksa darījuma dienā. Atjaunojam
taksācijas. Tālr. 26360308.
MEŽUS, cirsmas, malku. Tālr. 26544462.
SIA JV Mežs iepērk APAĻKOKUS
krautuvēs, zarus šķeldošanai, kā arī veic
apauguma tīrīšanas darbus. Pērk lapkoku
cirsmas. Tālr. 26372598.
Sausos BAĻĶUS no 26 cm.
Tālr. 29513009.

Viss par reklāmu
Kurzemniekā!
Tālrunis 63324881.

Ēku siltināšana ar BERAMO VATI.
Ēku gaisa spraugu aizpild īš ana.
Tālr. 27829190.
Kvalitatīvi BRUĢĒŠANAS un ŽOGU
uzstādīšanas darbi. Tālr. 29496314.
Sertificēts MEŽA TAKSATORS –
STIGOŠANA , DASTOŠANA.
Tālr. 28358514.
SIA Energoparks tīra APAUGUMU, pērk
zarus šķeldošanai, kā arī gatavu šķeldu
un skaidas. Tālr. 28813110.
Pārvietojamā LENTZĀĢA pakalpojumi.
Tālr. 26445292.
Tīrām AKAS. Tālr. 27448331.
Tīrām DZIĻURBUMUS. Tālr. 29296723.

Vislatvijas
cēlkoku
fonds

pērk ozola un
oša zāģbaļķus.
Cena līdz 300 eiro/m3.
Tālr. 29205378.

Z/s SMAIDAS pērk MĀJLOPUS.
Tālr. 29437251, 28393052, 63341221.

Sirsnīgi pateicamies apbedīšanas biroja Kalve darbiniecei Ilitai Vjaterei par iejūtību, izpalīdzību. Paldies izvadītājai Dainai Lancmanei par sirds siltumu, mīļiem atvadu vārdiem,
pavadot JĀNI BABSKI mūžības ceļā.
Sieva, dēls, mazdēls
Sirsnīgs paldies Inesei Blūmai, viņas tuviem cilvēkiem par cilvēcisku un mīļu līdzdalību,
no VIZMAS EITVIDAS (24.07.1951. – 26.10.2018.) atvadoties.
Voldemārs Atkačūņs

līdzjūtības
Skan tava šūpļa dziesma krūtīs
Tā katrā dzīves solī man ir klāt,
Skan priekos, bēdās, kad ir grūti,
Skan sirdī man, ak mīļā, labā māt…
/A.Krūklis./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Valdim
Lankam ar ģimeni, māti mūžībā
pavadot.
SIA Campus kolektīvs
Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

/T.dz./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Uģim,
Ervīnam un viņu ģimenēm, no māmiņas
DAINAS MUCENIECES atvadoties.
Jānis, Māris, Guntis Ezerkalni ar
ģimenēm
Es reizēm atnākšu uz brīdi īsu,
Lai redzētu kā mani koki zied.
/Ā.Elksne./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Andri Freimani, no
tēta atvadoties.
Bijušie klasesbiedri un audzinātāja
Bet reizēm ir grūti saprast, viss vienā
mirklī var zust…
/Z.Purvs./
Esam kopā skumjās ar tevi, Dainīt.
Turlavas darba kolēģi

Ar labu pieminiet mani,
Kad apklusīs sēru zvani,
Kad ziedus uzliksiet klusi,
Kur mūža mierā nu dusu.
/M.Jansone./
Izsakām līdzjūtību Guntai ar ģimeni, no
brāļa atvadoties.
Bergu un Sedliņu ģimenes

SIA Kurzemes Gaļsaimnieks – BUĻĻUS,
GOVIS, TELES.
Tālr. 63454845, 26569362,
26436271.
SIA Lāses AM par augstu
cenu iepērk LIELLOPUS
kautsvarā un CŪKAS
dzīvsvarā. Piedāvājam piemaksas par lopu skaitu. Transports bez
maksas. Tālr. 29353243, e-pasts: lases@
inbox.lv.
SIA Valinda pērk MĀJLOPUS dzīvsvarā.
Tūlītēja samaksa. Tālr. 29434034.

Tu, mīļo māt, nu projām aizej klusi
Tai ceļā pēdējā, no kura nepārnāk.
/M.Bārbale./
Mūsu līdzjūtība Dainaram un
ģimenei, no mammas un vecmāmiņas
atvadoties.
Mājas Smiltnieki iedzīvotāji
Pār tavu sirdi un darbīgo mūžu
Zemes māte nu villaini segs.
/N.Dzirkale./
Izsakām līdzjūtību Melitai un
piederīgajiem, tuvu cilvēku zaudējot.
Aiga, Inese, Inga, Gita, Agra
Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.
/I.Rudene./
Izsakām līdzjūtību Andai Gercānei un
tuviniekiem, no māmuļas atvadoties.
Darba kolēģi

Mūžībā aizgājusi
VELTA GRINBERGA.
Izvadīšana 10. novembrī 12.00
no Sv. Annas baznīcas kapličas uz Annas kapiem.
Robažu ģimene

Kur rast vārdus, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt
steidz,
Kad negaidot ir pārrauts mūža
gājums
Un ardievas tik daudz kam jāpateic.
/K.Apškrūma./
Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā
mamma AIJA GERCĀNE
(dzim. Ruiķe; 06.01.1959. –
07.11.2018.).
Pē d ē jo reizi at vad īsimies
sestdien, 10. novembrī, 13.00
Meža kapu kapličā, pavadīsim
uz Meža kapiem.
Bērni

MEŽA ĪPAŠNIEK, ZVANI UN PĀRLIECINIES!

novembra erudīts

Latvijas mežsaimniecības uzņēmums SIA VERTEX

Kurā vietā un kad norisinājās tā sauktā
Trešā gadsimta krīze?

pērk meža īpašumus, cirsmas un
augošus kokus par visaugstākajām cenām.
Cenas līdz pat 15 000 EUR/ha.

Atbildes līdz 12. novembra 12.00 sūtīt e-pastā:
redakcija@kurzemnieks.lv.

Atbilde: garākais lidojums pasaulē ir Singapore Airlines lidojums no Singapūras uz
Ņujorku – tā laikā tiek nolidoti 16 700 km un lidojums ilgst 18 stundas un 45 minūtes.
Pareizi atbildējuši: Inga Gelze, Ausma Kreidere, Velta Višņevska, Indra Ābelīte, Mārcis
Kalējs, Ingars Neimanis.

pateicībaS

Paliec, māt, smaidā, paliec glāstā,
Paliec jaukajā bērnības stāstā.
/O.Lisovska./
Izsakām līdzjūtību Igoram Galiņam un
tuviniekiem, no māmiņas atvadoties.
Rita un Henrieta

GAĻAS PĀRSTRĀDES
UZŅĒMUMS

Rīgas centrā labiekārtotu, mēbelētu vienistabas DZĪVOKLI (270 eiro) vai pārdod.
Tālr. 29564633.

MĀJU Kuldīgā pret divistabu dzīvokli
Kuldīgā. Tālr. 29481998.

12. novembrī darbu sāk Saldus Zaļās
aptiekas RENDAS FILIĀLE. Darba
laiks: P., O. 9.00–14.00, T. 12.00–19.00,
C. – slēgts, P. 9.00–14.00. Adrese Illītes,
Renda, tālr. 63354626.

SIA AIBI iepērk LIELLOPUS, JAUNLOPUS, TEĻUS, JĒRUS. Par augstām cenām iepērk arī gaļas
šķirnes lopus eksportam.
Paaugstinātas cenas, apjoma piemaksas.
Samaksa tūlītēja. Svari. Tālr. 20238990.

izīrē

maina

Jauns ZIE M AS RIE PU PIE VE DUMS. Montējam līdz 22.00, juraauto.lv,
tālr. 26669624, 29242556.
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Jaunumi arī portālā
www.kurzemnieks.lv!

Izgatavojam meža inventarizācijas lietu, cirsmu skices,
palīdzam sakārtot visu veidu dokumentāciju.
Garantējam profesionālu un godīgu attieksmi.
Samaksa līguma slēgšanas brīdī.
Zvaniet pa tālr. 28368838, 26129919, rakstiet: info@lmu.lv!

sabiedrība. reklāma. sports
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interesanti

laika ziņas

joki

Kāpēc ir cilvēki, kas jūt sāpes izteiktāk?
Normālos apstākļos sāpes signalizē par kādu traumu, un dabiskā atbilde
ir aizsargāt sevi, kamēr esam atguvušies un sāpes samazinās. Cilvēki atšķiras ne tikai ar spēju noteikt un reaģēt uz sāpēm, bet arī, kā viņi reaģē
uz dažādiem ārstēšanas veidiem. Tas apgrūtina to, kā efektīvi ārstēt katru
pacientu. Tātad, kāpēc sāpes visi neizjūt vienādi? Individuālās veselības
atšķirības bieži rodas no sarežģītas psihosociālo, vides un ģenētisko faktoru
mijiedarbības. Sāpīgā dzīves pieredze uzkrājas gēnu fondā, kas padara mūs
vairāk vai mazāk jutīgus pret sāpēm. Bet mūsu garīgais un fiziskais stāvoklis, iepriekšējā pieredze (sāpīga, traumatiska utt.) un vide var modulēt mūsu
atbildes un reakciju. Ja varētu labāk izprast to, kas indivīdu dara vairāk vai
mazāk jutīgu pret sāpēm, mediķi straujāk tuvotos cilvēku ciešanu mazināšanai, izstrādājot mērķtiecīgas individualizētas sāpju ārstēšanas metodes.

piektdiena, 2018. gada 9. novembris

Tirgus.
– Cik maksā vistiņa?
– Piecus rubļus.
– Bet lētāk?
– Es teicu: piecus
rubļus!
– Bet, ja četrus?
– Nekādus ja!
– Labi, te būs pieci.
Uzreiz vajadzēja teikt,
ka vistiņa maksā septiņus rubļus.

šodien, 9. novembrī

rīt, 10. novembrī

parīt, 11. novembrī

Dienas garums – 8 st. 32 min.
Saule lec 7.51, riet 16.23.

Dienas garums – 8 st. 28 min.
Saule lec 7.53, riet 16.21.

Dienas garums – 8 st. 23 min.
Saule lec 7.56, riet 16.19.
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Kalendārs
2019. gadam!

• Kurzemnieka redakcijā;
• Apgāda Zvaigzne ABC grāmatnīcā Kuldīgā,
Mucenieku ielā 33;
• J.Rozes grāmatnīcā Kuldīgā (veikalā Rimi);
• veikalā Dārziņš Kuldīgā, Baznīcas ielā 15;
• veikalā Jumis Skrundā, Raiņa ielā 10.

2,50

cena

eiro

vieglatlētika

Talsos izcīna medaļas
Kuldīgas novada sporta skolas U-14 grupas vieglatlēti guvuši labus rezultātus Talsu novada sporta skolas atklātajās
sacensībās.
Aleksim
Gailītim
uzvara
gan 60 m (8,1), gan tāllēkšanā (4,52 m), viņam arī 4. vieta
60 m/b skrējienā (10,0). 2. vieta
Janitai Antipinai 60 m (8,4), An-

nijai Rozei 60 m/b (10,6), Danai
Avdjukēvičai 600 m (2:09,8). Annai Āboliņai 2. vieta augstlēkšanā
(1,48 m) un 4. vieta 60 m/b (11,0).
Sanijai Robežniecei 2. vieta lodes grūšanā (10,65 m), 3. vieta
augstlēkšanā (1,40 m) un 7. vieta tāllēkšanā (4,25 m). 4. vieta
Deilai Kristelai Cēbergai tāllēkšanā (4,36 m) un lodes grūšanā

stafetes

(9,93 m), bet Alisei Aleksai Vītolai augstlēkšanā (1,40 m), Ģirtam Lindenblatam lodes grūšanā
(7,39 m). Raivim Vjaksam 5. vieta 60 m (8,6) un 6. vieta tāllēkšanā (4,27 m), Nikolai Bērziņai
5. vieta 600 m (2:13,2). Raineram
Freibergam 5. vieta tāllēkšanā
(4,24 m) un 7. vieta 60 m/b (10,9).
Inta Jansone

valodnieks

Noskaidro, kurš veiklāks

Kuldīgas novada skolēnu veiklības stafetēs no trim
vecuma grupām divās uzvarējusi Kuldīgas Centra
vidusskola (KCV), vienā – Alsungas vidusskola.
Pirmajā grupā (2007.–2008.) uzvaras lauri tika KCV
komandai (Erlends Freibergs, Toms Umbraška, Arians
Jevdokimovs, Ģirts Bāders, Emīls Sproģis, Rūdolfs Reimanis, Beāte Dūdiņa, Anna Fokerota-Šīmane, Laima
Raituma, Katrīna Āboliņa, Anete Rūtenberga), 2. vietā
V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, 3. – Kuldīgas Mākslas un
humanitāro zinību vidusskola.
Otrajā grupā (2009.–2010.) līderu gods KCV 3.a klasei
(Juris Martinsens, Olivers Reboks, Deivids Pūris, Matīss
Gertke, Niks Šēniņš, Kendija Šmite, Samanta Poriņa, Kate
Tesļuka, Kristena Kārkliņa, Reičela Reimane), arī 2. vietā
šīs skolas komanda, 3. – V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola.
Trešajā grupā (2007.–2010., mazās skolas) pirmā bija
Alsungas vidusskola (Diāna Gulbe, Martins Jēkabsons,
Anda Sīle, Kristaps Sproģis, Aksels Ratenieks, Laura
Eleonora Oberšate, Linards Dadzis, Lelde Ratniece, Elza
Šēnberga, Nils Alsbergs), otrā – Ēdoles, trešā – Laidu pamatskola.
Inta Jansone
Kurzemnieks

Kurzemnieka konkursā tiek publicēti dažādi izteicieni un jēdzieni. Precīzāko skaidrojumu autori (var pievienot arī kādu piemēru pilnā teikumā) ik pēc trim mēnešiem
saņems mazu balviņu.

Ko nozīmē teiciens otrā elpa?
Atbildes līdz 13. novembra 12.00 sūtīt e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv.
Teiciens palaist uz visām četrām debess pusēm nozīmē ļaut brīvi aiziet.
Senie franki, atbrīvojot vergu, aizveda viņu krustcelēs un teica: „Lai ir brīvs
un iet, kur grib!”
Anita Eglīte raksta, ka tas nozīmē dot lielu brīvību, patstāvību, kas nozīmē
arī bezrūpību. „Var teikt, ka, piemēram, ideju palaidu uz visām debess pusēm un ceru, ka tā kaut kur atbalsosies u.tml.”
Bet Ingars Neimanis to interpretējis šādi: teiciens palaist uz visām četrām debess pusēm nozīmē: vari doties, kurp vēlies, lai tikai tevi vairs te
neredzētu. Tā bieži saka par cilvēkiem, kuri tiek atlaisti no darba nopietna pārkāpuma dēļ, vai par cilvēku, kurš otru izmantojis, un tas nevēlas ar
viņu vairs saistīties utt. Šo teicienu nedaudz citādākā nozīmē, drīzāk tādā
kā atļaujas formā, Liepājas brāļi izmantojuši vairākos dziesmas Ej uz visām
debess pusēm pantiņos. Minēšu tikai vienu: „Kāpēc tu te sēdi, klusē?/Ej uz
visām debess pusēm;/ Vienmēr šeit ir bijis tā –/ Vienam viss, bet tev nekā!”

jaunais_kurzemnieks

www.kurzemnieks.lv

PĒRK

cirsmas
mežus īpašumā
skujkoku zāgbaļķus

Zvaniet, nāciet, vienosimies,
piedāvāsim Jums visizdevīgāko
risinājumu!

APMAKSA TŪLĪTĒJA!
BEZMAKSAS ZĀĢBAĻĶU TRANSPORTS
uz SIA KUREKSS Ventspils, Kuldīgas
un Dundagas novados
▪ Cirsmas, meža īpašumi:
tālr. 63624364, 29403378;
▪ zāģbaļķi: tālr. 29141474;
▪ transporta pakalpojumi:
tālr. 29133213, 26551033

www.kurekss.lv

Lasi mūs

www.kurzemnieks.lv!

@kurzemnieks_K

Tālr. 63324881, 25466688; fakss 63341414; P. – C. 8.00 – 17.00, Pk. 8.00 – 16.00. www.kurzemnieks.lv, e-pasts: sludinajumi@kurzemnieks.lv

Par iesniegtās reklāmas formu,
saturu un stilu atbild reklāmas devējs.
CMYK

