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Nauda – cik attapīgu tā padara cilvēku! /Ērihs Marija Remarks./

kurzemnieks.lv  

Akcija notika sadarbībā ar Lauksaimnieku 
organizāciju sadarbības padomi (LOSP) un 
biedrību Lauksaimnieku apvienība. Līdz šim 
vakanču gadatirgus rīkots reģionu lielākajās 
pilsētās (Kurzemē – Liepājā), tas nebija tema-
tisks un mūspuses auditoriju bieži neaizsniedza, 
pastāstīja NVA Kuldīgas filiāles vadītāja Sandra 
Krinkele. Šajā reizē priecējis, ka tie paši bez-
darbnieki, kuri pa tālruni no vakances atteiku-
šies, pēc individuālas sarunas ar darba devēju 
par to ieinteresējušies. 27. jūlijā Kuldīgas filiālē 
reģistrēti 1735 bezdarbnieki. Tiem, kuri pietei-
kušies strādāt lauksaimniecībā, dalība akcijā 
bija obligāta, bet interesējušies arī citi.

LOSP pārstāvis Dīns Cielavs uzskata: ja 
darba devējs ar darbinieku viens otru redz vaigā 
un var pārrunāt abu pušu nosacījumus, tas ir 

pats labākais. „Cilvēku aizplūšanu no laukiem 
kaut kā jāsāk kontrolēt. Domāju, ka šis ir labs 
mehānisms.” Pēc pieredzes viņš zinot, ka lau-
kos nopelnīt var, viss ir paša rokās, jo jāmāk 
strādāt ātri un kvalitatīvi.

Ar bezdarbniekiem Kuldīgā tikās seši lauk-
saimniecības pārstāvji: z/s Valti, Laivenieki, 
Dižcildi, Kalna Ventinieki, Garīši un i/k Migl-
dārzi. „Galvenais – iekustināt to lietu. Daļai 
cilvēku ar pabalstu lielajam alum pietiek, bet 
ir arī tādi, kuri strādāt grib, neizvēlas ārzemes, 
jo dzimtā zeme ir svarīgāka,” prāto Valtu saim-
nieks Rihards Valtenbergs. „Francijas zemnieki 
sūdzas, ka darbiniekiem jāmaksā 9 eiro stundā. 
Ja ņem proporcionāli pēc Eiropas subsīdijām, 
mums būtu jāmaksā 1,5 eiro, bet mēs maksājam 
no diviem līdz četriem. Ja varētu atrast atbildīgu 

cilvēku, manā saimniecībā darbs un alga būtu 
ne tikai sezonā vien.” 

„Gribu atrast darbu,” saka Haralds Bražis. 
„Mani interesē celtniecība, tādēļ pierakstījos 
saimniecībā, kur ar to nodarbojas. Kur vēl 
citur atrast labāku informāciju, ja ne sarunā ar 
pašiem saimniekiem? Četrus mēnešus esmu 
bezdarbnieks, no iepriekšējās vietas aizgāju, 
jo par to, ko nopelnīju, nācās cīnīties ar karu.” 
Kuldīdzniece Sigita teic, ka pilsētā darbu atrast 
nevar, arī laukos kartupeļu maisus staipīt neva-
rēšot, bet jebko citu – dārzā, ar lopiem – spēšot. 
Viņas paziņa, kas vārdu neizpauž, no tikšanās 
aiziet neapmierināta: „Pie viņiem jābrauc dzī-
vot, bet man pilsētā ir divi suņi.”

Inguna Spuleniece
Aivara Vētrāja foto

Viens otru atrod
No aptuveni 40 darba ņēmējiem, kas 29. jūlijā piedalījās pirmajā lauksaimniecības 
vakanču tirgū Darbs laukos! Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Kuldīgas 
filiālē, 13 vienojušies par turpmāku sadarbību ar darba devējiem. 

Jauna biedrība un 
projekts

Nīkrāces pamatskolā nodibi-
nāta biedrība Bites, kas ieguvusi 
atbalstu pirmajam projektam. „500 
eiro no Kurzemes NVO centra 
esam ieguvuši cittautu kopienu 
saliedēšanai Skrundas novadā. 
Biedrības valdes priekšsēde ir 
direktore Anita Sebeža, un mūsu 
mērķis – rosināt jauniešu akti-
vitātes novadā,” stāsta Svetlana 
Rudzīte, kura augustā sāks strādāt 
Nīkrāces pamatskolā par mācību 
pārzini un projektu vadītāju.

Plāno presi 
piegādāt agrāk

Latvijas Pasta valdes priekš-
sēdis Arnis Salnājs kā darba uz-
labojumus solījis paātrināt preses 
piegādes laiku un uzlabot abo-
nēšanu internetā. Lai runātu par 
nākamā gada līgumu, ar A.Salnāju 
tikās Latvijas Preses izdevēju 
asociācijas valdes pārstāvji. Pasta 
piegādes un pakalpojumu cena 
saglabāšoties līdzšinējā līmenī. 

Mūsējie Limbažos
Limbažu Starptautiskajā ama-

tierteātru festivālā Spēlesprieks 
trešoreiz piedalās Kuldīgas kus-
tību teātris Purple Line. Kā at-
klāja vadītāja Ingūna Millere, 
2011. gadā festivālā debitējot, 
organizatori un eksperti aktieru 
sniegumu novērtējuši augstu un 
gribējuši sadarboties arī turpmāk, 
kuldīdznieki esot īpaši gaidīti un 
ir vienīgie, kam atvēlētas divas 
izrādes. Šovakar būs režisores Inas 
Bērziņas pantonīmas monoizrāde 
Spēles sākums, rīt – Ketlīnas An-
nas Tompsones iestudētā muzikālā 
izrāde bērniem Es esmu devējs. 
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Karpa – vislabākā 
Latvijā ir daudz ūdenstilpju, kuru īpašnieki par samaksu 

vienlaikus ar komfortablu atpūtu dabā piedāvā gandrīz vai 
garantētu lomu. Kuldīgas tuvumā viena no iecienītākajām 
vietām ir Rumbas pagasta viesu nams Polīši. Saimniece 
Rūta Pirro stāsta, ka makšķernieku piesaiste bijusi pirmsā-
kums tūrisma biznesam. Doma atpūtniekus izmitināt bijusi 
pakārtota lielajam copētāju pieplūdumam, un makšķerēšana 
joprojām ir viens no galvenajiem piedāvājumiem. 

Polīšu dīķu ierīkošana pirms vairāk nekā desmit gadiem 
sākās aizlaistos kolhoza laukos. Akvakultūras attīstībai 
saņemts arī Eiropas atbalsts, un nu jau izveidota kaskāde ar       

12 dīķiem. Makšķerniekiem atvēlēti tikai četri, pārējie – ziv-
ju ataudzēšanai, kā arī ziemošanai. Pamatsuga ir karpas, tās 
saimnieki pieaudzē paši, bet, ja pietrūkst, tad pēc mazuļiem 
brauc uz Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecību Pūpoli. 
Karpa esot piemērotākā zivs, bet kā jau dabiskā ūdenstilpē te 
iemaldās un savairojas arī karūsas, asari un plēsīgās līdakas.

Pēc loma neraujas
„Pie mums brauc individuāli makšķernieki, vīru kompā-

nijas, arī ģimenes ar bērniem,” teic R.Pirro. „Liela daļa jau 
ir ierasti viesi, galvenokārt no Ventspils, Rīgas un Saldus. 
Par noteiktu samaksu atļauts izvilkt trīs kilogramus, bet, 

ja gadās brangākas zivis (viena karpa var būt smagāka par 
3 kg), tad jāpiemaksā. Atšķirībā no publiskajām upēm un 
ezeriem mums zivju audzēšanā jāiegulda sava nauda. Ir iz-
vilktas tādas karpas, kas sver pat 8 kg, tās tiek laistas atpakaļ. 
Taču te neviens neraujas pēc milzu lomiem. Makšķerēšana 
ir azarts, kas sasaistīts ar atpūtu komfortablos apstākļos. 
Pie upes reizēm jāstāv brikšņos, bet te visapkārt nopļauts, 
var makšķerēt no tīra krasta, laivas vai laipas. Citreiz loms 
tiek uzdāvināts mums, jo pašiem nemaz nav laika sēdēt pie 
dīķa ar makšķeri.” 

Daina Tāfelberga
Aivara Vētrāja foto

Iet bojā vēži. Kas 
vainīgs? 

2. lpp.

Kāds labums no 
forelēm.

 3. lpp.

Lašveidīgajiem būt!

4. lpp. 

Patīk makšķerēt ērtos apstākļos
Pēc Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas ziņām, lielākā daļa makšķernieku dodas copēt 
publiskajos ūdeņos, tomēr diezgan populāra ir arī komercmakšķerēšana privātajos dīķos.

Atpūsties un pamakšķerēt uz Rumbas pagasta Polīšiem atbraukuši Jurijs un Valērijs no Rīgas.

Izdevums par zivīm – 

Laivotāji Abavā. 
4. lpp.

Madarai 
jauni tērpi. 

3. lpp.

No 
mammas 
mantotas 
lilijas. 

5. lpp.

Saimniecības Garīši ražošanas vadītāja Iveta Kuivinska uz darba biržu līdzi atvedusi uzskatāmo aģitāciju: kāpostgalvu, bietes un gatavo produk-
ciju. Darba meklētājas Iveta Zeltiņa un Inese Kristapsone ir ieinteresējušās. 
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Šajās dienās daudz runāts par dzelzceļa līniju Rail Baltica, 
tuneļiem, piketiem, jauniem projekta vadītājiem... Kā viss dzīvē, 
arī šis ir koks ar diviem galiem. No vienas puses, Rail Baltica ir 
atkārtots apliecinājums tam, ka gribam piederēt Eiropai, kaut vai 
stāsts būtu par atbilstīgu sliežu platumu un vienotu līniju līdz pa-
šam Eiropas ideoloģiskajam un ģeogrāfiskajam centram Berlīnē. 
Nupat dzirdēju, ka divas trešdaļas no tiem Igaunijas iedzīvotājiem, 
kuri par jauno līniju kaut ko zina, to atbalsta, kā argumentu minot, 
piemēram, tranzīta pieaugumu. Tā kā mums patīk salīdzināties 
ar ziemeļu brāļu zemi, neviļus ienāca prātā, ka reti gadījies šādas 
atbildes saklausīt mūsu sabiedriskās domas aptaujās. Taču vien-
mēr ir arī otra puse: ja jāizvēlas starp dārgi un dārgāk, ņemsim 
beidzamo; ja rasējumos melns uz balta rakstīts, ka jābūvē tieši 
šajā vietā, – būvēsim. Lai gan caurmērā vilcieni ir forši. Arī vecie. 

Krista Papēde, tālr. 63350565, 
papede.krista@gmail.com

Komponistam Ivaram Vīgne-
ram ir tāda draiska dziesmiņa 
ar Jāņa Petera vārdiem, kas 
aicina izrauties no putekļiem un 
dūmiem, doties uz laukiem un 
izbaudīt tur dabas jaukumus. 
Pirmajā rindiņā gan minēts, 
ka būs jāslauc raibā govs, bet 
citādi – prieki vien. Raugi, tur 
putniņš cierē gaisā, aug sē-
nes bļodiņā un suns ir sunim 
draugs. 

Varbūt tā dungoja kāds no 
tiem bezdarbniekiem, kurus 
pirmajā lauksaimnieku darba 
biržā Kuldīgā pie sevis spēja 
aizrunāt seši mūspuses zem-
nieku saimniecību vadītāji. 
Darbam, ne jau laiskai zvilnē-
šanai saules pielietā pļavā. Kā 
teica Dagnija no latviešu kino-
šedevra Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā: „Strādā, mīļais, strādā!” 
Un tur jau tā bēda, kāpēc dar-
ba devējiem laukos nav viegli 
atrast darba ņēmējus. Paši 
zemnieki stāsta: ja arī kāds no 
skata tīri ciešams uzrodas, tad 
jau pēc pirmās algas ir prom. 
Kas vainīgs? Samaksas lie-
lums vai arī mazums, jo dažs 

Tamāra, mājsaimniece:
– Jā, jaunībā – no Lauktehnikas līdz 

Nabītei. Braucu ar draugiem atpūsties, 
kādas sešas laivas mums bija, atpakaļ 
ar autobusu. Man gan no ūdeņiem bail, 
bet saņēmos. Ko neizdarīsi kompānijas 
pēc? Ja māki peldēt un esi par sevi 
pārliecināts, vienkārši laidies! 

Ja jums ir ziņa, kas nevar 
pagaidīt līdz rītdienai, 

zvaniet tūlīt: 22470000!

„Zemnieki stāsta: ja 
arī kāds no skata tīri 
ciešams darbinieks 
uzrodas, tad jau 
pēc pirmās algas ir 
prom.”

Uz laukiem prom?

Vai jums kādreiz gadījies laivot?

redzējums

2. lpp.

VIEDOKĻI, KOMENTĀRI

fotokomentārs
Lāsma Mūrniece, skolotāja:
– Jā, ir gadījies, jūnijā ar saviem 

devītklasniekiem laivoju Pāvilostas 
pusē. Patīkami pavadījām laiku. 
Iepriekš pārrunājām drošības ins-
trukciju, protams, izmantojām vestes. 
Ja vēl šovasar rastos iespēja, labprāt 

piekristu. 

Tamāra, grāmatvede:
– Jā, bet ļoti sen – vēl studiju 

laikos ar studentu grupām. Braucām 
pa Latgales ezeriem. Lai arī nemāku 
peldēt un bija ļoti bail, laivot man 
patika. Kad tad vēl, ja ne jaunībā? 

Svarīgi ir precīzi zināt maršrutu un nebraukt, kur 
nedrīkst, tāpat līdzi ņemt drošības vestītes. 

Ilmārs Kursinskis, pensionārs:
– Kad vēl puišelis biju, braucām ar tēvu 

plostā pa Ventu makšķerēt. Bail nebija – 
Venta pilna baļķiem, sasien tik un brauc! 
Tāpat pa Abavu ir braukts ar murdiņu. Ne 
tik sen braucu pa Daugavu, dēls un vedek-
la paņēma līdzi izvizināt, bet tas bija ar 

kuģīti. Jaunākais dēls un viņa sieva pa visurieni laižas; 
ja aicinātu mani, pievienotos. Galvenais ir gribēt, tad 
jau nav problēmu.

Renārs, tirgo riepas un sludina evaņ-
ģēliju:

– Esmu braucis ļoti sen – ap 1990. gadu, 
pēc tam laikam vēl dažas reizes. Izjūtas 
bija patīkamas. Tiesa, ja kāds piedāvātu 
laivot tagad, uz dullo nepiekristu. Lai jus-
tos droši uz ūdens, nevajag paļauties tikai 

uz peldlīdzekļiem, jo virspusē mūs tāpat var noturēt 
vien Dievs. Kā zināms, Titāniku nogremdēja lepnība. 

Vija Zariņa, Aivara Vētrāja foto

aktuālais jautājumsmanuprāt

pēc nedēļas, to notērējis un 
nebūt ne galvu nokāris, nāk 
atpakaļ. Bet tikmēr ne tā raibā 
govs var stāvēt neslaukta, ne 
pilnbrieda pļavas nepļautas, ne 
pārgatavojušies ogu krūmi ne-
vākti. Tā nu zemnieki gaužas, 
ka nevar saimniecībai kārtīgus 
strādniekus sameklēt, vismaz 
tuvākajā apkārtnē ne.

Tāpēc biedrības Lauksaim-
nieku apvienība un Nodarbinā-
tības valsts aģentūras kopīgā 
iecere – darba birža potenciā-
lajiem laukstrādniekiem – ir 
visnotaļ apsveicama. Nevajag 
bēgt no īstenības, ka lauku vidi 
veido trīs galvenās kategorijas. 
Vēl joprojām ir sīkstie zemnieki, 
kam acis darba gan izbijās, bet 
rokas zinājās padarīt. Ir sociā-
lais slānis, kura dzīvesveids 
ir pilnīgi pretējs iepriekšmi-
nētajam. Tad vēl ir atpūtnieki 
un ļaudis, kuriem lauki ir tā 
sauktais guļamrajons, jo darbs 
nodrošināts pilsētā. Reti tur 
iemaldās kāda apņēmīga sieva 
vai vīrs spēka gados, kas ļoti 
alktu pēc zemes darbiem, bet 
nevarētu tos atrast. 

Darba birža ir labs veids, kā 
vēlmes nostādīt aci pret aci 
ar piedāvājumu. Nav būtiski 
salīdzināt reģistrēto bezdarb-
nieku skaitu ar viņu atsaucību, 
padzirdot par jaunām darba ie-
spējām, un visbeidzot rezultā-
tu – gatavību doties uz laukiem 
strādāt par algu, kas nebūs 
ne tuvu tai, ko saņem ministri. 
Kāds solītis tomēr ir sperts, lai 
lauki būtu kaut nedaudz vairāk 
apdzīvoti. Nu ko, pagaidām pa-
liekam pie dziesmiņas pēdējām 
rindiņām: „Tu, Andrej, paliec 
mājās,/ uz ķebļa pakāpies/ un 
paveries caur lūku,/ kā mums 
tur laukos ies.”

Izdevējs – SIA Jaunais kurzemnieks. Reģ. apl. nr. 1400. Iznāk pirmdienās, trešdienās, piektdienās. Pārpublicējot atsauce uz Kurzemnieku obligāta. 
Iespiests SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala, Rīga, Mūkusalas iela 15a. Metiens – 4439.
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mums zvana

Krista Papēde, Aivara Vētrāja foto

Ja jūs avīzē pamanāt kādu kļūdu 
vai neprecizitāti, būsim priecīgi, 
ja mums darīsiet to zināmu pa 

tālruni 63350567.

Foršā dzelzceļa līnija

pēc publicētā

Daina Tāfelberga,
tālr. 63350570,
daina.tafelberga
@kurzemnieks.lv

Varētu būt atvērts 
ilgāk

Kāda kuldīdzniece satraukta par 
Kuldīgas labumu jaunā kioska darba 
laiku.

„Vai veikals nevar strādāt ilgāk, jo 
18.00 daudziem tikai beidzas darbs? 
Gan es, gan daudzi paziņas mājražotāju 
produkciju ir iecienījuši, tāpēc vēlētos 
to iegādāties, nākot mājās no darba,” 
teic kundze.

Atbild kooperatīva priekšsēde Agne-
se Buka: „Mēs runājam ar klientiem, 
vai šis laiks viņiem piemērots. Ja ir 
vēlme darba laiku pagarināt, mēs tai 
pielāgosimies. Esam atvērti dažādām 
vēlmēm un ierosinājumiem.” 

Pašlaik tas strādā no otrdienas līdz 
piektdienai, no 10.00 līdz 17.00, bet 
sestdienās no 9.00 līdz 16.00.

Agate Roķe

Ne tikai zili, bet arī brūni
Pēc publikācijas Ko mēs īsti 

ēdam? 29. jūlija numurā atsau-
kusies kuldīdzniece Mudīte. Arī 
viņai, skābējot veikalā Maxima 
pirktos Latvijas īsos gurķus, 
gadījies misēklis. Lielveikala 
kvalitātes dienests apgalvo – arī 
tirgotājus šie gadījumi ieinte-
resējuši.

Vai uzticēties 
Latvijas ražotājam?

Mudīte stāsta, ka gurķiem klāt 
likusi upeņu lapas un dilles, bet 
iznākums – neglīta izskata gurķi ar 
nepievilcīgu smaržu un skābējuma 
šķidrumu brūnā kafijas krāsā, ko 
nācies izliet.

Kuldīdzniece vaicā, vai Maxima 
nevarētu pie dārzeņu partijām, 
kurām bijusi pārbaude, pielikt 
kādu norādi. Citādi neesot nekādas 

Kas notiek ar strūklakām?
Kurzemnieka lasītāji interesējas, kāpēc regulāri nedarbojas 

vairākas Kuldīgas strūklakas.
„Šovasar bez ūdens stāv Līvijas Rezevskas Anniņa – strūklaka 

1905. gada parkā. Kāpēc?” jautā lasītāji. Citi grib zināt, kāpēc 
dažkārt ieslēgta, bet dažkārt izslēgta strūklaka Pilsētas dārzā.

No Kuldīgas novada domes Kurzemnieks saņēma atbildi, 
ka strūklakai 1905. gada parkā diemžēl bojāta ūdens piegādes 
iekārta, kā arī baseins vairs nav labā tehniskā stāvoklī. Tāpēc 
strūklaka jau pāris vasaru netiek darbināta. To plānots atjaunot 
parka rekonstrukcijā, bet pašlaik tai nav naudas.

Savukārt Pilsētas dārza strūklakai nav īsti piemērots gravas 
dīķa ūdens. Tas nav pārāk tīrs, sprauslas ātri aizsērē. To zinot, 
strūklaka tiek iedarbināta pirms svētkiem, darbojas, kamēr atkal 
jātīra. Tas nav lēti, tādēļ tiekot meklēti citi tehniski varianti. 

Inguna Spuleniece

Māksla pieder tautai – tāds sauklis kādreiz bija ļoti populārs. 
Vecajā autostacijā tas ir izpaudies pilnībā. 

Aivara Vētrāja teksts un foto

drošības par to, ko cilvēki pērk un 
ēd. Lai kā būtu ar pieaugušajiem, 
bet to visu taču ēd arī bērni. „Iz-
nāk, ka nevaram vairs uzticēties 
Latvijas pārtikas audzētājiem un 
tos atbalstīt. Varbūt ārzemnieki, 
kuri mums sūta savus augļus un 
dārzeņus, bailēs no laboratoriskām 
analīzēm tos ķimizē mazāk?” vaicā 
Mudīte.

Īpaši pārbaudīs 
lauka gurķus

SIA Maxima Latvija procesu un 
kvalitātes vadības departamenta 
direktore Dace Grava aplieci-
na – veikalos šobrīd nopērkami 
lauka gurķi, kas audzēti lielākajās 
Latvijas un Lietuvas zemnieku 
saimniecībās: „Sadarbojamies ar 
sertificētiem audzētājiem un piegā-
dātājiem. Pārtikas un veterinārais 

dienests produkciju pārbauda gan 
pie audzētājiem, gan mūsu nolikta-
vās un veikalos. Savukārt Maxima 
Latvija vizuāli pārbauda kvalitāti 
katrai partijai pēc noteiktiem stan-
dartiem: vai gurķi nav mīksti, vai 
nav iedzelteni, puvuši utt. Līdz 
šim sūdzības par lauka gurķiem 
neesam saņēmuši. Taču arī mūs 
interesē šis gadījums. Protams, 
būtu bijis labāk, ja varētu pārbau-
dīt konkrētos gurķus, ar kuriem 
radās problēmas, taču tie vairs 
nav pieejami. Tomēr neatkarīgi no 
tā pašlaik pieejamos gurķus esam 
nodevuši testēšanai institūta BIOR 
laboratorijā, kur tos pārbaudīs pēc 
visiem Eiropas standartiem.”

D.Grava vēlreiz uzsver, ka liel-
veikalā analīzes netiek izdarītas 
un pircējs pagaidām nevar cerēt 
uz informāciju, ka pārbaudītas 
konkrētas dārzeņu partijas.

Vija Zariņa

Juris, pensionārs no Ventas kras-
ta:

– Spilgtākais gadījums notika sen 
jaunībā – no Kandavas līdz Nabes 
ezeram. Bija atvaļinājums, sievas-
māte apņēmās pieskatīt bērnus. Tas 
bija kolosāli! Toreiz braucām ar 

tādām interesantām smailīšu laivām, man šķiet, 
tās vairs nekur neizmanto. 
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AKTUALITĀTES

policijas ziņas

no kārtības sargātāju ikdienas

23. jūlijs. Saņemam divas sū-
dzības par dievticīgu vīrieti, kurš 
Liepājas ielā spēlē ģitāru un sludi-
na, taču viņš jau neubago. Vents-
pils ielā neapdzīvotā mājā sācies 
ugunsgrēks, palīdzam regulēt sa-
tiksmi. Zvana no slimnīcas – kāds 
dzērājs izsaucot mūs, jo mums esot 
pienākums viņu vest uz Rendu. Ie-
sakām atnākt pie mums, bet laikam 
vajadzība pārgājusi. Padurē pie 
dīķa izbērtas riepas, izskatās, ka 
tās vingrinājumiem izmantojuši 
jaunsargi.

24. jūlijs. Padurē ieklīdis svešs 
suns. Adatu ielas pagalmā iereibuši 
vīrieši, aizraidām prom. 

25. jūlijs. Naktī zvans – Pilsētas 
estrādē iereibis vīrs, tas pats, kuru 
vakar aizdzinām no Adatu ielas. 
Dzintaru ielā dzīvoklī trokšņo. 
1905. gada ielā mētājas saplēsts 
puķu pods. Liepājas ielā zemē 
guļ vīrietis, bet pats aiziet. Vil-
cieniņa Ludis vadītājs ziņo par 
traucējošām mašīnām. Liepājas 
ielā divi jaunieši mētājot nazi. 
Pilsētas laukumā uz soliņa ar pār-
sistu pieri guļ paziņa, kuru šonedēļ 
vairākkārt esam satikuši, izsaucam 
ātros. Mucenieku ielas pieturā 
guļ vīrietis, pamodinām. Vārmes 
centrā jaunieši lietojot alkoholu. 
Kāds sūdzas par nestrādājošām 
tualetēm Pilsētas estrādē, iesakām 
zvanīt apsaimniekotājam. Autoos-

tā aizmidzis vīrietis (šodien nez 
kāpēc visiem nāk miedziņš). Kalna 
ielā nepareizi novietots auto, cits 
nolikts Baznīcas ielas invalīdu 
stāvvietā, vēl divi – aiz zīmes, 
visiem tiek protokols. Pie Pelču 
ceļa dārziņiem guļ vīrietis, pa-
modinām. Pie autoostas vēl viens 
gulētājs – viņam jātiek uz Aizputes 
ceļa (aizvedam). Smilšu un Pētera 
ielas krustojumā guļ vīrietis, sūtām 
mājās. Pirms pusnakts – īsziņa par 
jauniešiem, kuri pie volejbola hal-
les no auto atskaņo skaļu mūziku. 

26. jūlijs. Agri no rīta Rātslau-
kumā kautiņš, bet nevienam nav 
pretenziju – laikam tā bijusi rīta 
rosme. Jelgavas ielas pagalmā 
nākamais kautiņš bez pretenzijām. 
Dzelzceļa ielā jaunieši lietojot 
alkoholu. Aizbraucam, jaunieši 
ir, alkohola nav. Mālu un Grants 
ielas krustojumā neatļautā vietā 
nolikta mašīna; ieraugot mūs, 
uzrodas īpašniece. Valsts policija 
(VP) ziņo, ka Skrundas ielā vai-
rāki vīrieši uzvedoties agresīvi. 
Sieviete sūdzas, ka esot piekauta, 
atņemts mobilais. Nogādājam 
viņu VP. Video redzam vīrieti, 
kurš spiningo rumbā, aizvedam uz 
policiju, paziņojam zivju inspekto-
ram. Baznīcas ielā divas mašīnas 
aiz zīmes, lai gan blakus ir brīvas 
stāvvietas. Gaismas ielā vīram 
konflikts ar sievu, kura bieži dzer 

Kuldīgu apciemo... miedziņš
Stāsta Kuldīgas pašvaldības policijas vecākais inspektors Dzintars Pakalns. 

23. jūlijs. Saldus ielas mazdār-
ziņos siltumnīcai sabojāti stikli, 
iespējams, šauts ar kaķeni. Metāla 
uzpirkšanas punktā nodoti alumī-
nija ratiņi, noskaidrojam, vai nav 
zagti. Militārajā pilsētiņā apmek-
lētāji, izstāstām, ka šis nav tūrisma 
objekts, bet pašvaldības īpašums.  

24. jūlijs. Novadā zivsaimnie-

Lietus laika klusums
Stāsta Skrundas novada pašvaldības policijas inspektors Andis Doniņš.

cības teritorijā dzirdēta dīvaina 
šaudīšanās. 

27. jūlijs. Lokatora pilsētiņā 
viesi no Lietuvas, paskaidro-
jam, ka tur nedrīkst iet. Parkā 
pie kultūras nama guļ sieviete –                              
4,38 promiļu reibumā! 

28. jūlijs. Mums svētki – ko-
lēģis atgriežas no atvaļinājuma! 

„Kad liliju audzētājs Guntis 
Grants satikās ar slaveno puķkopi 
Jāni Rukšānu un abi profesionāļi 

sāka diskusiju, dažbrīd likās, it kā 
viņi runātu svešvalodā,” 

saka vārmeniece 
Ineta Kurika-Mortukāne. 

un nepieskata bērnus. Iesakām 
ziņot bāriņtiesai.

27. jūlijs. Zvana no Sermītes, 
kaimiņu dzīvoklī esot skaļa mūzi-
ka. Rumbā kāds ar harpūnu šaujot 
zivis, ziņojam inspektoram. Bāriņ-
tiesa lūdz pārbaudīt kādu dzīvokli. 
VP ziņo, ka aizturēts vīrs, kuram 
bez uzraudzības nu palicis suns. 
Smilšu ielā kāds smagā reibumā 
nespēj paiet, blakus sieva un bērns 
nezina, ko darīt. Aizvedam ģime-
nes galvu mājās. Kurmālē īrnieks 
pielaistījis tualeti, saimniece grib, 
lai to fiksējam. Kāds sūdzas par 
dzērājiem Dzelzceļa ielā, bet – viņi 
nevienam netraucē. Ēdolē kādam 
izsists zobs, jautā, ko darīt. Iesa-
kām ziņot VP. Darba ielā kaimiņi 
satraukušies, ka kāds vīrs ceļ suni 
aiz astes, tas kauc... Mēs vardarbī-
bu neredzam – saimnieks ar suni 
spēlējas, tas izskatās omulīgs.

28. jūlijs. Mucenieku ielā tur-
pinās kaimiņu konflikts – šoreiz 
vārti esot nostiprināti tā, ka traucē 
piekļūt pastkastītei. 

29. jūlijs. VP ziņo, ka Pelčos 
sievietei konflikts ar viņas vīrieti. 
Aizbraucam – viss esot kārtībā. 
Padurē divas personas reibumā 
neejot prom. Klasiskais gadījums: 
sāk pietrūkt šņabja, un kāds izrā-
dās lieks. Mediķi ziņo, ka Vējiņa 
parkā iereibis vīrs jāaizgādā mājās. 
Raidstacijā pieklīdis neliels suns.

Dzeldā sieviete sūdzas, ka ie-
dzeršanas laikā fiziski ietekmēta. 
Nesakopto īpašumu saimniekiem 
izsūtām ielūgumu ierasties parak-
stīt protokolu. 

29. jūlijs. Pie veikala iereibis 
invalīds ratiņkrēslā, aizgādājam 
mājās. 

Pierakstīja Juris Lipsnis

Krietnā sKurbuLī min 
pedāļus. 28. jūlijā 11.00 kāds 
1983. gadā dzimis vīrietis ar ve-
losipēdu Kuldīgā pa Jelgavas ielu 
brauca 2,82 promiļu alkohola rei-
bumā. 1958. gadā dzimis vīrietis 
to pašu darīja Kuldīgā, Saldus ielā, 
būdams 3,21 promiļu reibumā.

noķer par eļļas no-
Liešanu. 28. jūlijā 23.00 Skrun-
das novada Rudbāržu pagastā no 
traktora nozagti 40 litri hidraulis-
kās eļļas. Aizturēts1973. gadā dzi-
mis vīrietis, sākts kriminālprocess.

Jolanta Knīse, 
Valsts policijas Kurzemes 

pārvaldes priekšnieka palīdze 

Pirmo reizi dāmas tos vilka mu-
gurā Pilsētas svētkos, bet turpmāk 
tos redzēs arī kaimiņu novadu ļau-
dis, kuri aicina Madaru uzstāties. 
Tagad dejotājas pošas uz Aizputes 
svētkiem. 

Pietika daudz kam
Projekta vadītāja Vija Matiso-

ne pastāstīja, ka, prātīgi rēķinot 
piešķirto naudiņu, pieticis, lai 15 
dalībnieces tiktu pie krāšņiem 
skatuves tērpiem, ko šuvusi kul-
dīdzniece Zilgma Dergača, un 
apaviem, lai iegādātos divus īpa-
šus kafijas automātus jeb perko-
latorus pasākumiem Rumbiņā, kā 
arī aizbrauktu pieredzes apmaiņā 
uz Rēzeknes novada Gaigalavu, 
kur 20. un 21. jūnijā notika pir-
mais starptautiskais sieviešu deju 
kopu festivāls Spīganu dejas ezera 
atspulgā. Dalībnieces priecājas 
par skaisto braucienu, kas vien-
laikus bijusi ekskursija uz Latgali, 
caurbraucot Vidzemi. Apskatīta 
Lielvārde, Skrīveru Gotiņu ražot-
ne, kur pašas tinušas konfektes, 

no 1. līdz 9. augustam ceļš gar 
īvandes muižu nebūs caurbrau-
cams, jo šajā laikā tur notiks 
būvuzņēmēja un autosportista 
māra saukāna organizētā ikga-
dējā bērnu nometne Laba daba.

Kuldīgas novada domes trans-
porta komisija atļāvusi rīkotājiem 
ceļu, kas ved cauri muižai, bērnu 
drošības labad deviņas dienas 
transportam slēgt. No Kuldīgas–
Alsungas šosejas puses varēs 
piebraukt līdz stāvlaukumam, bet, 
lai nokļūtu mājās vai pie citiem 
īpašumiem, iedzīvotāji aicināti 
izmantot apbraucamos ceļus.

Šī starptautiskā pusaudžu no-
metne mūspusē tiek rīkota astoto 
gadu, Īvandē piekto reizi. Tās 
moto – Laba daba ir cilvēkiem, 
kuri dara labas lietas, un tā apvie-
no divas galvenās vērtības: cilvēka 
labdabīgo raksturu un dabas tuvu-
mu. Nometnē piedalās vairāk nekā 
simt bērnu.

Šogad pirmoreiz paredzēts te 
aicināt arī tos latviešu bērnus un 
jauniešus, kuri dzīvo ārpus valsts, 
tā stiprinot saikni ar vienaudžiem 
Latvijā, iepazīstot šejienes kul-
tūru un vidi. Piemēram, iespēju 
atbraukt uz šo nometni kā balvu 
ieguvuši pieci bērni un jaunieši, 
kuru darbi atzīti par labākajiem 
Latvijas vēstniecības Apvienotajā 
Karalistē konkursā Deklarācijai 
„Par Latvijas Republikas neat-
karības atjaunošanu” – 25 gadi.

Labas dabas radošajā komandā 
un atbalstītāju lokā ir pazīstami 
mūziķi, sportisti, mākslinieki, 
uzņēmēji u.c. Līdz šim nomet-
nes rīkotas reizi gadā, bet tagad, 
kopš uzņēmējs no pašvaldības 
iegādājies SIA Īvandes muiža, 
kas saimnieko vēsturiskajā ēkā, 
radusies iespēja šādus pasākumus 
rīkot biežāk un plašākam interešu 
lokam, sacījis M.Saukāns.

dina poriņa

Lai drošāk Labas dabas bērniem

Madara zied un plaukst
Kuldīgas pensionāru apvienības Rumbiņa 
Eiropas senioru deju kopa Madara organizācijas                   
Ziedot.lv sociālo projektu konkursā saņēmusi            
2685 eiro jauniem tērpiem. 

Madaras dejotājām tik kupli svārki esot pirmo reizi. Centrā – kolektīva vadītāja Silvija Gornija, bet projekta 
vadītāja Vija Matisone – trešā no labās.

Madona un Cesvaines pils.
„Rumbiņas vadītāja Austra 

Belševica visu laiku mudināja, lai 
rakstu projektu. Viegli tas neklājās, 
bet tagad domājam, ka jāraksta 
vēl,” atzīst V.Matisone. 

Galvenais – 
kustēties 

Katru trešdienu kolektīva mēģi-
nājumus vada deju skolotāja Silvi-
ja Gornija. „Dažkārt viņas uzvedas 
kā dāmas, dažkārt – kā bērni,” 
vadītāja smejas, ka Madaras dalīb-
nieces pamāca viena otru, nemaz 
negaidot viņas iejaukšanos. „Bet 
galvenais, ka dāmas izkustas, iziet 
no mājām, vēlas daudz ko redzēt 
un piedalīties. Jāizmanto iespēja: 
kamēr varam, tikmēr darām.” 
S.Gornija uzslavē arī V.Matisoni: 
„Tā bija uzdrošināšanās. Mēs, 
pārējie, esam tikai saņēmēji un 
baudītāji, kas darba gaitā nesko-
pojās arī ar kritiku. Svarīgi, ja ir 
cilvēks, kas visu virza.”

„Mums vēl daudz ko vajag,” 

atzīst V.Matisone. „Neesam tā jau-
nākā paaudze. Varbūt dejas solītis 
mums tāds vai šāds, bet ļoti cenša-
mies.” Pārējās dāmas piebilst, ka 
pašvaldības vai projektu atbalstu 
ļoti vajag transportam. Ir, kurp 
braukt un nest Kuldīgas vārdu, bet 
no pensijas ne vienmēr pietiek, un 
nākas atteikt. Viņas gan piebilst: ja 
transports bijis vajadzīgs, lai tiktu 

galā ar projektu, to novada domes 
priekšsēdes vietnieks Aleksandrs 
Lange nav atteicis. „Vajadzēja uz 
Rīgu braukt, es piezvanīju. Ne es 
pazīstu viņu, ne viņš mani, bet at-
bilde uzreiz bija: „Ja vajag mašīnu, 
būs!”” atceras V.Matisone.

Ja jau sākusies paldies teik-
šana, tad arī A.Belševica visu 
vārdā izsaka pateicību kultūras 

centra direktorei Intai Burnevicai 
par skaistajiem senioru svēt-
kiem Dzīrēs Kuldīgā. Rumbiņa 
turpināšot līksmot – šogad aprit                             
15. gadskārta, kopš pensionāru 
apvienība tā saucas. Novembrī 
būšot lieli svētki. 

inguna spuleniece
aivara Vētrāja foto
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Laivu nomas uzņēmuma pārstāvis Kuldīgā Aldis Tobijs stāsta, ka šāds brauciens nav sporta sacensības. Tas tiek 
organizēts ar nolūku pulcēt cilvēkus, kuriem ūdenstūrisms ir vaļasprieks, lai viņi iegūtu jaunus draugus. Tā pasā-
kuma starta vietā pie Abavas rumbas Sabilē ieradās laivotāji no visas Kurzemes, kā arī tālākām vietām. Viņu vi-                                
dū – gan pieredzējuši ūdenstūristi, gan iesācēji, kuriem pirmais pārbaudījums bija jau dažas minūtes pēc iekāpšanas 
laivā – nobrauciens pa lēzeno, bet akmeņaino un tāpēc straujo ūdenskritumu. Līdz vakaram (7–10 stundās atkarībā 
no brauciena stila) visi laimīgi pieveica 24 kilometrus garo upes posmu līdz Rendai.

Pēc A.Tobija teiktā, 80 dalīb-
nieku nav rekords, jo bijis vēl 
vairāk. Tomēr šī vasara laivu iz-
nomātājiem ir gana saspringta. 
Kā parasti ir brīži, kad nedēļas 
nogalēs laivu pat pietrūkst. 
Pirmie laivotāji sezonu sāka jau 
aprīlī, kad izbraucamas ir tādas 
mazās upes kā Riežupe, bet 
aktīva laivošana šogad sākās 
jūnijā. „Lielākā daļa gaida, kad 
būs silts ūdens, bet šovasar tas 
ilgi neiesilst,” tā A.Tobijs. „Arī 
tagad, vasaras vidū, dienas ir 
diezgan siltas, bet naktis vēsas, 
tāpēc lielāka piekrišana ir vie-
nas dienas braucieniem, īpaši, 
ja kompānijā ir bērni. Ūdens 
līmenis upēs šobrīd ir vidējs: 
ne augsts, ne zems. Kurzemē 
joprojām populārākā ir mūsu 
Abava, bet pēdējos gados to 
sāk izkonkurēt Irbe Ventspils 
pusē. Sezonas ilgums atkarīgs 
no laika apstākļiem – parasti 
korporatīvie, draugu vai ģime-
ņu izbraucieni un tamlīdzīgas 
masveida aktivitātes beidzas 
septembrī.”

Dainas Tāfelbergas 
teksts un foto

Aizvadītajā sestdienā tradicionālajā draugu nobraucienā pa 
Abavu SIA Mučas upē vienlaikus ielaida 34 laivas ar vairāk nekā 
80 laivotājiem.

Laivošana rit pilnā sparā

Gan pieredzējušiem ūdenstūristiem, gan iesācējiem jāpārvar 
lēzenā, bet straujā Abavas rumba.

Laivotāji gatavojas startam Abavā virs rumbas.
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Karpa – vislabākā 
Latvijā ir daudz ūdenstilpju, kuru īpašnieki par samaksu 

vienlaikus ar komfortablu atpūtu dabā piedāvā gandrīz vai 
garantētu lomu. Kuldīgas tuvumā viena no iecienītākajām 
vietām ir Rumbas pagasta viesu nams Polīši. Saimniece 
Rūta Pirro stāsta, ka makšķernieku piesaiste bijusi pirmsā-
kums tūrisma biznesam. Doma atpūtniekus izmitināt bijusi 
pakārtota lielajam copētāju pieplūdumam, un makšķerēšana 
joprojām ir viens no galvenajiem piedāvājumiem. 

Polīšu dīķu ierīkošana pirms vairāk nekā desmit gadiem 
sākās aizlaistos kolhoza laukos. Akvakultūras attīstībai 
saņemts arī Eiropas atbalsts, un nu jau izveidota kaskāde ar       

12 dīķiem. Makšķerniekiem atvēlēti tikai četri, pārējie – ziv-
ju ataudzēšanai, kā arī ziemošanai. Pamatsuga ir karpas, tās 
saimnieki pieaudzē paši, bet, ja pietrūkst, tad pēc mazuļiem 
brauc uz Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecību Pūpoli. 
Karpa esot piemērotākā zivs, bet kā jau dabiskā ūdenstilpē te 
iemaldās un savairojas arī karūsas, asari un plēsīgās līdakas.

Pēc loma neraujas
„Pie mums brauc individuāli makšķernieki, vīru kompā-

nijas, arī ģimenes ar bērniem,” teic R.Pirro. „Liela daļa jau 
ir ierasti viesi, galvenokārt no Ventspils, Rīgas un Saldus. 
Par noteiktu samaksu atļauts izvilkt trīs kilogramus, bet, 

ja gadās brangākas zivis (viena karpa var būt smagāka par 
3 kg), tad jāpiemaksā. Atšķirībā no publiskajām upēm un 
ezeriem mums zivju audzēšanā jāiegulda sava nauda. Ir iz-
vilktas tādas karpas, kas sver pat 8 kg, tās tiek laistas atpakaļ. 
Taču te neviens neraujas pēc milzu lomiem. Makšķerēšana 
ir azarts, kas sasaistīts ar atpūtu komfortablos apstākļos. 
Pie upes reizēm jāstāv brikšņos, bet te visapkārt nopļauts, 
var makšķerēt no tīra krasta, laivas vai laipas. Citreiz loms 
tiek uzdāvināts mums, jo pašiem nemaz nav laika sēdēt pie 
dīķa ar makšķeri.” 

Daina Tāfelberga
Aivara Vētrāja foto

Iet bojā vēži. Kas 
vainīgs? 

2. lpp.

Kāds labums no 
forelēm.

 3. lpp.

Lašveidīgajiem būt!

4. lpp. 

Patīk makšķerēt ērtos apstākļos
Pēc Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas ziņām, lielākā daļa makšķernieku dodas copēt 
publiskajos ūdeņos, tomēr diezgan populāra ir arī komercmakšķerēšana privātajos dīķos.

Atpūsties un pamakšķerēt uz Rumbas pagasta Polīšiem atbraukuši Jurijs un Valērijs no Rīgas.
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Ezeru apsaimnieko biedrī-
ba Kukšu ezers. Tā nodibināta                   
2012. gadā, lai veicinātu ezera 
un piekrastes ilgtspējīgu attīstību 
un uzlabotu dzīvi iedzīvotājiem. 
Biedrība veido tūrisma infrastruk-
tūru, organizē licencētu makšķerē-

Nav ievēroti augu 
aizsardzības 
noteikumi

„27. jūnijā kāds makšķernieks, 
kurš bija devies uz Vārmes upīti, 
konstatēja, ka bojā gājuši vēži. 
Motivācija nebija pareizā (vēžus 
tur ķert nedrīkst), toties rīcība – pa-
reiza,” uzsver Valsts vides dienesta 
vecākais inspektors Jānis Spruge-
vics. 29. jūnijā viņš ar kolēģi Andri 
Janevicu konstatēja, ka aptuveni 
500 m gar Vārmes upītes labo 
krastu atrodas labības lauks, un pēc 
tehnikas atstātajām pēdām secinā-
ja, ka šeit pirms neilga laika lietoti 
augu aizsardzības līdzekļi. No-
miglota arī upes aizsargjosla, kurā                                                                     
(10 m no krasta) stingri aizliegts 
lietot jebkādu ķīmiju. „Aptuveni 
desmit metru posmā upītē atra-
dām sešus beigtus vēžus. Pieci 
ūdenī jau bija sadalījušies, viens 
vēl turējās kopā. Divi paraugi tika 
nosūtīti uz institūtu BIOR labora-
toriskajiem izmeklējumiem,” tā 
J.Sprugevics. 

Pēc Augu aizsardzības dienesta 
ziņām ziemas kvieši tur migloti ar 
Moddus 250 EC un fungicīdu Riza 
250 e.ū. Abas amatpersonas neno-
sauc potenciāli atbildīgā zemnieka 
vārdu, pirms nav saņemti labora-
toriskās izmeklēšanas rezultāti. 
Bet ko no tā būs mācīties citiem 

zemniekiem? Augu aizsardzībā 
ievērot labās prakses noteikumus.

Zaudējumus vēl 
aprēķinās

Valsts vides dienesta inspektori 
stāsta, ka šis ir pirmais gadījums, 
kad bojā gājuši vēži, – viņu dar-
bības laikā tā vēl neesot bijis. 
„Ūdens organismiem Moddus ir 
toksisks, ļoti indīgs līdzeklis ir arī 
Riza, turklāt ar ilgstošām sekām,” 
abi apliecina. Bojā gājuši tieši plat-
spīļu (aizsargājamie) vēži, un tas 
vainu pastiprina. Sankcijas būšot 
no Augu aizsardzības dienesta par 
miglošanu upītes aizsargjoslā, sa-
vukārt BIOR speciālisti aprēķinās 
dabai nodarīto kaitējumu. „Vēl 
grūti pateikt, cik liels būs naudas 
sods. Mēs dosim novērtējumu par 
tiem 20 m2, kuros konstatējām 
bojāgājušos vēžus. Jāņem vērā, 

ka tas ir ilglaicīgs kaitējums, kas 
iespaidos vēžu nākamās paaudzes 
un arī planktonu upītē,” skaidro 
J.Sprugevics.

Kā un kur vēžot?
Vēžošanas sezona sākas 1. jū-

lijā, turpinās līdz 30. septembrim. 
Šajā laikā inspektori saņemot 
daudz telefona zvanu: „Kā un kur 
ķert vēžus?”

Makšķerēšanas noteikumi atļauj 
vēžot tikai noteiktās vietās un ķert 
noteiktas sugas. Platspīļu vēžus – 
vienīgi licencētajās vietās. „Mūs-
pusē tās ir tikai divas: Kukšu un 
Zvirgzdu ezers. Upītēs to nedrīkst 
darīt, izņēmums ir Venta,” skaidro 
J.Sprugevics.

Vienam makšķerniekam atļauts 
izmantot ne vairāk kā piecus krīti-
ņus (bet ne murdiņus). Ventas upē 
vēžojot, līdzi jābūt makšķernieka 
kartei, licencētajās vietās – arī 

šanu un vēžošanu, papildina zivju 
un vēžu krājumus. 

„Mūsuprāt, labāk ieguldīt naudu 
kādā Latvijas ezerā, izveidojot 
to par zivīm bagātu vietu, nevis 
braukt makšķerēt kaut kur ār-
zemēs,” saka biedrības valdes 

Bagātāki zivju krājumi

Biedrības Kukšu ezers valdes priekšsēdis Dainis Jēkabsons rāda laivas, kas iegādātas par EZF naudu.

Kukšu ezers Alsungas novadā pēdējos gados kļuvis ar zivīm krietni bagātāks. To skaita palielināšanai 
iegūts Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsts.

Vēžu sezona pašā karstumā
Par nodarījumu vēžiem 
jūnija beigās Vārmes 
upītē un to, kā un 
kur vēžot, informē 
Valsts vides dienesta 
inspektori.

2. lpp.

iegādātajai licencei. Atļauts ķert 
ar krītiņiem, kuru diametrs nepār-
sniedz 80 cm, sētas augstums –                                    
15 cm, linu mats – 20 mm. Pie 
katra krītiņa jābūt plāksnītei, uz 
kuras norādīts īpašnieka vārds, 
uzvārds, makšķerēšanas kartes 
numurs. Aizliegts aiztikt vēžu alas, 
izdzīt tos no slēptuvēm. Platspīļu 
vēžus drīkst ķert tikai saska-
ņā ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem, savukārt šaurspī-                                                              
ļu, dzeloņvaigu vēžus vai signāl-
vēžus – ne vairāk kā 50 no katras 
sugas, ja vien konkrētās ūdenskrā-

tuves noteikumos nav paredzēts 
citādi. Platspīļu un šaurspīļu vēžus 
drīkst ķert, sākot ar 10 cm garumu 
(mēra no pieres dzelkšņa līdz astes 
plāksnīšu galam), bet dzeloņvaigu 
vēzi un signālvēzi – bez garuma 
ierobežojuma. Visu gadu aizliegts 
iegūt mātītes ar redzamiem ikriem. 

Vairāk par licencētās zvejas 
noteikumiem: www.likumi.lv un 
www.copeslietas.lv. Tur arī krā-
saini attēli, kā vēžu sugas atšķirt.

Vija Zariņa
Aivara Vētrāja foto   

Šajā namiņā var apmesties makšķernieki.

priekšsēdis Dainis Jēkabsons. 
„Jau 2012. gada aprīlī par biedru 
saziedoto naudu – 2000 latiem (ap 
2846 eiro) – sadarbībā ar Latvi-
jas Zivju resursu aģentūru ezerā 
ielaidām vēdzeles, kā arī līdakas 
(mazās, lielās un dažas vaislinie-

ces). Par 1200 latiem (1707 eiro), 
ko ieguvām Zivju fonda projek-
tā, iegādājāmies 4200 zandartu 
mazuļu, vēlreiz papildinājām arī 
līdaku krājumus. Lai dabūtu naudu 
ezera piekrastes labiekārtošanai, 
programmai LEADER uzrakstījām 
projektu Kukšu ezera makšķer-
nieku bāze. Par iegūtajiem 20 
tūkstošiem latu (28 460 eiro) un ar 
pašu finansējumu salabojām ceļu, 
lai ezeram var normāli piebraukt – 
agrāk šī vieta bija pārpurvojusies. 
Vēl ievilkām elektrību, labiekārto-
jām atpūtas laukumu, kurā pietiek 
vietas trim četrām ģimenēm vai 
kompānijām, novietojām nelielu 

namiņu, ezerā ierīkojām trīs laipas, 
nopirkām četras laivas. Pārdodam 
licences, iznomājam atpūtas vietu, 
bet uz peļņu īpaši neceram – šī 
darbošanās vairāk tāds kā hobijs.” 
Pie Kukšu ezera dzīvojošajiem 
alsundzniekiem ir tiesības tajā 
brīvi makšķerēt, protams, ie-
vērojot noteikumus, savukārt 
vēžots pagaidām tiek pavisam ne-                               
daudz – D.Jēkabsons uzskata, ka 
vēžu vēl pārāk maz, tiem jāsa-
vairojas. Ezers atrodas Alsungas 
novadā, tā vidējais dziļums ir                                                
2,9 m, maksimālais – 4,6 m. 

Jura Lipšņa 
teksts un foto

Vieta Vārmes upītē, kurā, visticamāk, lauksaimniecības ķimikāliju 
ietekmē bojā gājuši aizsargājamie platspīļu vēži.

Valsts vides inspektors Jānis Sprugevics no upītes izceļ beigto vēžu 
čaulas.
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novadniece 

3. lpp.

Trijos pagastos
Pirms trim gadiem Mazsālijās 

blakus viesu namam un brie-
žu dārziem atklāta zivaudzēta-                              
va – tobrīd vienīgā mūspusē, kas 
audzēja foreles. Projekts īstenots 
ar Eiropas Zivsaimniecības fonda 
atbalstu. Ap 200 m2 lielā zivju 
māja ar vairākiem baseiniem, 
ūdens cirkulācijas un attīrīšanas 
sistēmām daļēji uzcelta uz vecajām 
Mazsāliju dzirnavām un uz strauta 
forelēm un citām sugām kādreiz 
bagātās Sprinčupes. Tā sākas Āpu 
ezerā Vilgālē. G.Slavinskis smej, 
ka viņa daudznozaru saimniecība 
atrodas vienkopus, tomēr trijos 
pagastos: Snēpelē, Kurmālē un 
Pelčos. Ir tādas vietas, kurās var 
uzreiz nostāties visos trijos. Pie 
dzirnavām ir arī vienīgā foreļu nār-
sta vieta ar septiņiem mākslīgiem 
sliekšņiem. Saimnieks norāda, ka 
pārējā Sprinčupe esot piegānīta ar 
bebru dambjiem un citām lietām, 
kas traucē zivīm nārstot. Bet fore-
lei īpaši vajag tīra ūdens mutuļus 
un akmeņus, aiz kuriem paslēpties. 
Tādējādi upes lejtecē vēl ir dabiski 
savairojušās foreles, uz augšu tās 
tikpat kā nepeld, jo nespēj pārvarēt 
aizsprostus. 

Darbojās barības 
ķēde

„Neesmu zivkopis, bet ar zivīm 
ņemties sāku jau ļoti sen,” stāsta 
G.Slavinskis. „Uztaisījām Maz-
sālijās pirmos dīķus un ielaidām 
foreles. Ūdens šeit tām ir ļoti pie-
mērots. Bijām nodomājuši audzēt 
tās savam uzturam, viesu namam 
un pārdošanai. Tas pasākums 
beidzās ar to, ka pēc kāda laika 
foreļu vairs nebija, jo ir vēl daudz 
citu, kuriem arī garšo augstvērtīgas 
zivis. Es te nedomāju maluzvejnie-
kus. Man šķiet, ka foreles notiesāt 
mums palīdzēja nevis cilvēki, bet 
putni, ūdri un citi meža zvēri. Tad 
nolēmām paskatīties, kā būs ar 
karpu audzēšanu. Tā kā esmu eko-
nomists, rēķināju līdzi. Iznāca, ka 
atgūstam tikai to naudu, par kādu 
zivis iegādājāmies un izaudzējām. 
Netika rēķināts mūsu darbs un 
pārējie ieguldījumi.”

Par tālu ziemeļos
Lai gan Kurzemē ar karpu au-

dzēšanu aizraujas ļoti daudzi, gan-
drīz pie katras turīgas lauku sētas 
ir dīķis ar zivīm sev un pārdošanai 
tirgū, mums nav tādas konkurēt-
spējas kā kaimiņiem Lietuvā. Uz 
to norāda arī Mazsāliju saimnieks: 
„Kad darbojās Ignalinas atomelek-
trostacija un bija siltie ūdeņi, viņi 
divos gados varēja izaudzēt to, ko 
mēs trijos četros. Tagad stacijas 
darbība apstājusies, bet klimata 
dēļ tik un tā joprojām nevaram ar 
lietuviešiem sacensties. Latvija ir 
pēdējā robeža, kur karpas izplatītas 
maksimāli tālu uz ziemeļiem. Tā-
pēc pie mums audzēšana nevar būt 
tik efektīva, salīdzinot ar siltākiem 
ūdeņiem, kuros karpa jūtas labāk.”

Tīras pārtikas 
piekritēji

„Lai arī ekonomiski tas nebija 
izdevīgi, turpinājām karpas audzēt, 
bet ar realizāciju nenodarbojāmies. 
Pirms dažiem gadiem nodibinājām 
mednieku un makšķernieku klubu 
Mazsālijas. Vienojos ar makšķer-
niekiem: es ļauju viņiem ķert un 
pārdot tālāk, bet pats ar to vairs 
nenodarbojos. Par samaksu, jo 
dīķī atpakaļ jāielaiž tikpat, cik tiek 
izķerts. Vismaz kaut kāda aprite 
notika, lai arī ekonomika joprojām 
bija tuvu nullei un par biznesu to 

noteikti nevarēja saukt. Karpas 
audzēt atmaksājas, ja to dara in-
tensīvi. Taču mēs esam tīras pār-
tikas piekritēji, gribam, lai mūsu 
zivtiņas izaug pēc iespējas dabiskā 
vidē un ēd dabisku barību. Līdz ar 
to tās aug ilgi. Karpu audzēšana 
ir populārāka, jo šīm zivīm neko 
daudz nevajag. Bet foreles ir daudz 
prasīgākas, vispirms tām vajadzīgs 
tīrs ūdens, un to nav viegli nodro-
šināt, tāpēc ar foreļu audzēšanu 
pie mums cilvēki tā neaizraujas.”

Kvalitāte būtiski 
atšķiras

Arī Mazsāliju zivis tiek piebaro-
tas, bet ar ekoloģiskiem graudiem 
un diezgan maz – tikai ar trešdaļu 
no kopīgā uztura, jo pamatā ir da-
biskā barība. Turpretī ar intensīvās 
audzēšanas metodēm jāpārtiek 
gandrīz vienīgi no kombikorma*, 
kurā sabalansēti vajadzīgie vitamī-
ni un minerāli. Līdz ar to zivs kva-
litāte ir ļoti atšķirīga. „Tā kā tagad 
ir populāri runāt par taukskābēm, 
tad varu teikt, ka ar kombikormu 
baroto zivju gaļā ir Omega 6, kuras 
mums jau tā par daudz, bet vaja-
dzētu Omegu 3. No skata to nevar 
pateikt, un pircējs diemžēl biežāk 
izvēlas lētāko,” tā G.Slavinskis. 
„Nesen vienu daļu sākām audzēt 
tikai ar bioloģisko barību, rezul-
tātus redzēsim rudenī.” 

Uzrauga zinātnieki 
un veterinārārsti

„Tikpat slikti ir tas, ka māk-
slīgi barotās zivis agri vai vēlu 
sāk slimot. Galvenais līdzeklis 
cīņā ar slimībām ir antibiotikas. 
Mājdzīvnieku ganāmpulkā var 
ārstēt tikai saslimušo, bet dīķī 
veselās zivis nevar izolēt, tāpēc 
pretlīdzekli saņem visas. Audzē-
tavā to vieglāk kontrolēt, jo zivis 
sadalītas pa baseiniem. Paldies 
Dievam, slimības pie mums nav 
atnākušas. Daļēji pasargājis tas, ka 
Sprinčupes augštecē pirms mums 
nav nevienas citas zivaudzētavas. 
Savukārt no otras puses – lejte-
ces – mūs ļoti uzmana Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskā institūta BIOR 
audzētavas Tome filiāle Pelčos. 
Viņi ir ļoti ieinteresēti, lai te viss 
būtu kārtībā. Jau sen sadarboja-
mies. No Tomes iegādāta pirmā 
mazuļu partija, un mazās zivtiņas 
tiek pirktas joprojām. Intensīvi 
foreles pavairot neesam sākuši, 
jo šim nopietnajam darbam nevar 
atrast speciālistu.”

Nespeciālists 
nepateiks

Tāpat Mazsālijas uzrauga Pār-
tikas un veterinārais dienests. 
Galvenokārt tiek kontrolēta barība 
un zivju veselība. Ar pirmo pozī-
ciju nevajadzētu būt problēmām, 
jo visa barība ir sertificēta. Taču 
svarīgi, ko audzētājs izvēlas. „No 
40–50 gramu mazuļa pārdodamu 
foreli (350–400 g) var izaudzēt 
trijos četros mēnešos, bet mēs to 
darām gadu. Baseinos ir arī divus 
gadus audzētās, kas sver vairāk par 
2 kg. Grūti pateikt, cik liela forele 
izaug dīķī, jo visas netiek noķertas. 
Mums trāpījusies 3,4 kg smaga, 
bet tā bija strauta forele. Dīķos 
esam ielaiduši arī nedaudz strauta 
foreļu, bet tās sajaukušās ar taimi-
ņiem. Divas vienādas zivs noliekot 
blakus, nespeciālistam būs grūti 
pateikt, kurai sugai katra pieder. 
Var atšķirt tikai pēc lieluma, jo 
forele neizaug tik liela kā taimiņš. 
Abas arī nārsto pavasarī. Bet vara-
vīksnes forelei nārsts ir novembrī, 
tā aug lielāka un ātrāk, un Latvijas 

Foreļu 
audzēšanas 
labums

„Zivis aug pašas, cilvēkam tikai nedaudz jāpalīdz – tāda ir ekoloģiska 
saimniekošana. Un tad ir labi gan dabai, gan cilvēkam,” spriež 
Mazsāliju saimnieks Gunārs Slavinskis.

Zivaudzētavā foreles aug vairākos baseinos.

Foreles ir prasīgas – vispirms tām vajadzīgs tīrs un mutuļojošs ūdens.

„Akvakultūru attīstībai ļoti 
vajadzīgs arī valsts atbalsts, lai 
nozare nestāvētu uz vietas, bet 
paplašinātos,” saka Kuldīgas 
novada Snēpeles pagasta Mazsāliju 
saimnieks Gunārs Slavinskis.

zivaudzētavās galvenokārt audzē 
šo sugu. Mums vēl nedaudz ir tā 
sauktās zelta forelītes.”

Tā nav tikai nauda
Kā zivju mājas galveno priekš-

rocību G.Slavinskis min arī to, ka 
šāda audzētava nepiesārņo vidi. 
Attīrīšanas iekārtas nodrošina 
to, lai nosēstos viss, kas nāk no 
baseiniem. No tā rodas biolo-
ģiskais mēslojums, kas noderīgs 
lauksaimniecībā. Tādējādi iziets 
pilns ekonomiski izdevīgs un 
dabai nekaitīgs process. „Zivtiņas 
nav tikai nauda, ne tādēļ es ar tām 
nodarbojos – man tas vienkārši 
patīk,” piebilst audzētājs. „Sākumā 
darīju to tikai priekam, tagad kaut 
kas tiek arī uzņēmumam. Akva-
kultūrām noteikti vajadzīgs valsts 
atbalsts. Lai uztaisītu tādu zivju 
māju, ar savu naudu nepietiek. Lai 
arī saņēmām Eiropas līdzfinansē-
jumu, nemaz tik gludi negāja, bija 
visādas aizķeršanās. Tomēr ieceri 
īstenojām, un tagad esam dīķus 
paplašinājuši, ir jaunas idejas.” 

Nesagandēt 
bagātības

„Bez atbalsta zivsaimniecībā 
latvieši nespēj konkurēt ne ar 
lietuviešiem, ne poļiem. Tirgū ir 
liels pieprasījums pēc forelēm, 
īpaši pēc kvalitatīvām. Ikdienas 
ritmam peļņa ir pietiekama, taču 
nozarei jāattīstās vēl vairāk, saim-
niecībām jāaug. Tam visvairāk 
vajadzīga valsts palīdzība. Bet 
tā jau ir jebkurā tautsaimniecības 
jomā laukos. Zivsaimniecības 
priekšrocība: mums ir daudz upju, 
strautu un ezeriņu. Daudzās citās 
valstīs tādu resursu nav. Ekolo-
ģiska saimniekošana ir tāda, ja 
cilvēkam nav pārāk jāiejaucas. 
Kurzemē pat neauglīgās vietās 
aizraujas ar intensīvu lauksaim-
niecību. Noplicina zemi, taču tas 
nav vienīgais ļaunums, jo gribot 
negribot ar ķīmiju tiek sagandēti 
arī ūdeņi, bet tie ir mūsu lielākā 
bagātība.”
* Kombikorms (sarunval. vārds no 
saīsinājumiem krievu valodā) –
kombinētā barība

Daina Tāfelberga
Aivara Vētrāja foto
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Vai zināt, kuru zivi makšķer-
nieki tā ciena, ka pēc izmānī-
šanas no dzimtās stihijas to 
uzmanīgi, nereti pat neizvelkot 
no ūdens, nokabina no āķa, 
kam novīlētas atskabargas (lai 
minimāli traumētu), un saudzīgi 
palaiž vaļā? Tās ir foreles.

Tiesa, mūsdienās šāda prakse 
kļūst arvien biežāka arī citu zivju 
sugu makšķerētāju vidū, tomēr 
šoreiz stāsts par Ventā mītošā laša 
mazākajām radiniecēm, kas mīt 
Ventas pietekās (un citās upēs, 
izņemot Lielupes baseinu), kuras 
drīkst dēvēt par foreļupēm.

Strauta forele
Strauta foreles (Salmo trutta 

fario) latviskais nosaukums var 
maldināt – ar audzētavu varavīk-
snes foreli (Oncorhynchus mykiss) 
to vieno nosaukums un piederība 
lašu dzimtai, tomēr strauta forele 
tiek nodalīta kā taimiņa (Salmo 
trutta) saldūdens pasuga un ietilpst 
Atlantijas lašu (Salmo) ģintī.

Strauta forele ir tipiska sald-
ūdens zivs, kas vislabāk jūtas 

nelielās vai vidējās straujās upī-                    
tēs – Ventas pietekās un citās 
mazākās upēs, kuru plūdumu 
neierobežo lērums dambju, hid-
roelektrostaciju un zivaudzētavu. 
Jāatzīst, šādu upju skaits sarūk.

Izskats šai zivij ir lašveidīgs: 
ķermenis ir garens, sudrabains, 
virspuse – tumšāka, sāni klāti 
melniem un sarkaniem planku-
miem, starp astes un muguras 
spurām atrodas taukspura. Izmēros 
strauta forele sasniedz desmito 
daļu no laša maksimālā svara – ap                              
3 kg, garumā līdz 65 cm. Zivs, kas 
gatava radīt jauno paaudzi, top 
2–4 gados.

Mazuļi upēs parādās pavasarī, 

bet ikri nobriest ziemā. Nārsts 
notiek vēlā rudenī – oktobrī un 
novembrī, kad ūdens temperatūra 
svārstās vien ap 2–8 grādiem. Lī-
dzīgi lašiem strauta foreļu mātīte 
veido ligzdu, ikrus ierokot grantī 
vai akmentiņos.

Foreles ir upju plēsējas – tās 
nesmādē gan ūdenī mītošus posm-
kājus, gan neveiksmīgi tur iekritu-
šus nelielus sauszemes radījumus, 
tārpus, citu zivju un savus mazu-
ļus. Tos apdraud ne tikai lielākās 
sugasmāsas, bet arī citas zivis. Pie-
augušās foreles var kļūt par līdaku, 
ūdru un citu zivēdāju barību. Zivis 
apdraud makšķernieki, murdu 
licēji, elektrozvejnieki un jebkurš, 

kas izveido upi aizsprostojošu un 
ūdens režīmu mainošu būvi. 

Alata
Ventas un Gaujas baseina fo-

reļupēs mīt vēl kāda lašveidīgo 
kārtas zivs – alata (Thymallus 
thymallus), kas ir vienīgā savas 
dzimtas pārstāve Latvijā. Tā ir ļoti 
izskatīga un atšķirīga: ķermenis 
ir slaids, garens, virspusē tumši 
zaļgans ar iespaidīgu muguras 
spuru, sānos sudrabains ar retiem, 
nelieliem plankumiem, arī alatai 
starp asti un muguras spuru ir 
taukspura. Latvijas ūdeņos šī ir 
neliela zivs, svarā reti pārsniedz 

Lašveidīgajiem būt!

Viltotā zivs fileja

4. lpp.

slimības

RECEPTE

To veidoja žurnālisti Daina Tāfelberga, 
Vija Zariņa, Juris Lipsnis, fotogrāfs Aivars 
Vētrājs. Māksliniece Inese Slūka, maketētāja 
Laila Liepiņa. Redaktore Daiga Bitiniece.
Tirāža – 4439.
Tālr. atsauksmēm 63350567; 
e-pasts: redakcija@kurzemnieks.lv

sadarbībā ar Zivju fondu, 
Lauku atbalsta dienestu, 

biedrību Darīsim paši! 

Katrīna Spuleniece-Aišpure, Virtuves studijas arhīva foto

Izdevumu 
atbalsta

Izplatītākā slimība karpu 
dīķos vasarā ir aeromonoze – to 
veicina liels zivju daudzums, 
nepietiekama ūdens apmaiņa, 
netīrītas ūdenstilpes.

„Pēc mūsu informācijas izplatī-
tākā Latvijas karpu slimība vasarā 
ir aeromonoze, kā arī zivju parazī-
ti, jo ūdens ir vairāk piesārņots ar 
parazītiem nekā gaiss, parazītus 
pārnēsā ūdensputni,” stāsta Pārti-
kas drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskā institūta BIOR 
dzīvnieku slimību diagnostikas 
laboratorijas vadītāja Ieva Radze. 
Aeromonozes jeb karpu sarkanās 
sērgas izraisītāji aktivizējas vasarā, 
kad sasilst ūdens. Ar to zivis slimo 
gan ekstensīvās, gan intensīvās au-
dzēšanas dīķos. Speciāliste stāsta, 

Interesantu ēdienu, kas garšo pēc panētas zivs, var pagatavot, zivi nemaz neizmantojot. Ar to noteikti pārsteigsiet ciemiņus, jo sastāvdaļas uzminēt būs grūti. Tas piemērots 
arī veģetāriešiem un tiem, kuri kādu iemeslu dēļ zivis neēd. Turklāt zirņu miltu apvalciņš imitē olas garšu, tādēļ arī olas nav jāizmanto.Par pamatu ņem sieru, tas var būt panīrs, ko 
viegli pagatavot mājās, sarecinot pienu ar paniņām, citrona sulu vai etiķi, vai arī tējas siers, kas nopērkams veikalā. Svarīgi izvēlēties tādu, kas nekūst.

puskilogramu un garumā – 35 cm. 
Alatas nārsto pavasarī, ikri attīstās 
ātri, un jau mazāk nekā pēc mēneša 
izšķiļas kāpuri.

Barošanās un apdraudējumu 
ziņā šī zivs ir līdzīga strauta 
forelei. Arī alata iemanto īpašu 
makšķernieku cieņu. Tas savukārt 
ir iemesls uzmanīties maluzvej-
niekiem – ir tādi foreļotāji, kuri 
lieguma laikā savas upes apstai-
gā. Ja gadīsies tikt pieķertam pie 
foreļupes ar aizdomīgiem rīkiem, 
jārēķinās ar miesas bojājumiem. 

Rūdolfs Tīrmanis
Attēli no interneta

Strauta forele.
Alata.

Vajadzēs: panīru vai tējas sieru, 
nori jeb presētas jūraszāļu lapas 
(ko izmanto suši gatavošanai), 
zirņu miltus, garšvielas, ūdeni, 
eļļu cepšanai.

Kā pagatavot: sieru sagriež 
1 cm biezās šķēlēs. Nori lapas 
sagriež 5 cm platās strēmelēs. No 
zirņu miltiem un ūdens pagatavo 
skābā krējuma konsistences mīk-
lu. Klāt liek dažādas garšvielas, 
var izpausties pēc sirds patikas, 
derēs indiešu garšvielas, čili, 

melnie pipari, zaļumi.
Katru siera šķēlīti ietin nori. 

Lapas malas saslapina ar ūdeni un 
aizlipina, lai neveras vaļā. Ietīto 
sieru apviļā zirņu miltu mīklā, lai 
tas būtu pilnībā apklāts, cep uz 
pannas sakarsētā eļļā. Pasniedz ar 
salātiem un citām piedevām.

ka gandrīz nav iespējams no tās 
izvairīties tajās ūdenstilpēs, kurās 
vienkopus ir daudz karpu, kur 
izraktā dīķī ietek kāds strautiņš, 
bet nav iztekas. Profilaksei būtu 
nepieciešams veidot dīķu sistēmu 
ar labu ūdens caurteci, katru cetur-
to vai piekto gadu dīķi nolaist, tīrīt 
un kultivēt.  Aeromonozes klīniskā 
pazīme – čūlas uz zivs ķermeņa. 
„Dabiskajās ūdenstilpēs karpas 
gandrīz neslimo, jo tur to nav tik 
daudz, ūdens kvalitāti nepasliktina 
zivju barība. Tomēr pirms kāda 
laika esam saņēmuši signālus, ka 
arī Usmas ezerā manītas zivis ar 
slimības pazīmēm,” stāsta I.Radze. 
Cilvēkiem aeromonoze nav īpaši 
bīstama, tomēr varētu, piemēram, 
zivkopim, radīt ādas iekaisumu. 

„Ja īpašnieks dīķī ievēro zivis 
ar jocīgām pazīmēm – dažādiem 
izaugumiem, čūlām vai planku-
miem, ja zivis peld dīvainā pozā, 
ar vēderu uz augšu, raustās –, 
vajadzētu meklēt pieredzējuša 
veterinārārsta padomu,” iesaka 
Pārtikas un veterinārā dienesta 
(PVD) Dienvidkurzemes pārval-
des vadītāja Gunta Kapeniece. Pat 
tad, ja tāda ir tikai viena zivs, viņa 
iesaka situāciju novērot, jo katrai 
slimībai savs sākums. PVD katru 
gadu veido dzīvnieku infekcijas 
slimību valsts uzraudzības plānu, 
un tajā iekļautas arī zivju kaites. 
Infekcijas risks paaugstinās, ja 
kādā ūdenskrātuvē tiek ielaistas 
zivis no citurienes.

Vija Zariņa   

Kas kaiš karpām?
sTĀsTiŅš iz dzīvEs

Copētājs no Vidzemes reiz 
piedzīvojis šādu situāciju.

„Kārtējais brauciens. Sala-
su copmaņus pa tuvāko apkār-                      
tni – viss kārtībā, mašīna vēl nav 
iesilusi. Esam pusceļā, mašīna jau 
kārtīgi uzsilusi, un sākam just, ka 
kaut kas nav, kā vajag. Izplatās 
specifiska smaka, kāda nereti 
justa malkas šķūnīša skaidās. Visi 
saskatās, bet nekā – paliekam 
nezinot. Toties smaka nebeidzas. 
Ciešam visu ceļu.

Tiekam uz ezera, raizes par sma-
ku aizmirstas, jo tajā dienā ķērās 
pavisam labi. Laiks gan, kā šodien 
atceros, visai draņķīgs – kārtīgs 
putenis, tāpēc visi bijām salīduši 
savās teltīs un viens otru nemaz 
neredzējām.

Kad nu laiks beigt, izlienu no 
telts, skatos, ka aiz manējās sēž 
viens no draugiem – neizplesta 
telts blakus, pats sasalis ragā, 

Ar kaķiem – draudzīgi!

sniega kupena līdz viduklim. Dī-
vaini. Jautājam: „Kas ir – kāpēc 
teltī nelīdi?” Šis tik kaut ko atrūc, 
ka nemaz jau tik auksti neesot un 
vispār viņam telts nepatīkot. Nu 
neko – ja tā, tad tā.

Nonākam krastā, sākam braukt, 
raisās runas. Kā šodien gāja? Kā 
ķērās? Nonākam atkal līdz jautā-
jumam, kāpēc draugs visu dienu 
tādā suņa laikā bez telts sēdējis.

Tad nu šis beidzot atzinās. 
Izrādās, ka iepriekšējā dienā telti 
izpletis istabā, lai izkaltētu un sala-
botu. Runcis par jauno alu ar zivju 
smaku izrādījis pastiprinātu intere-
si un ielīdis tajā. Draugs nosprie-
dis, ka runcim telts nav paredzēta 
un vairākas reizes to izgrūdis ārā. 
Kaķis par tādu saimnieka rupjību 
stipri apvainojies un kārtējā reizē, 
kad teltī ielīdis, tā kārtīgi atstājis 
savus nospiedumus, kādus spēj 
atstāt tikai runči...
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Greznās karalienes
„Mana mamma Daina jau trīs 

gadus ir aizsaulē. Viņai ļoti pati-
ka puķes, īpaši lilijas, un es jūtu 
pienākumu rūpēties tālāk un ko-
lekciju paplašināt. Reizēm šķiet, 
ka mamma stāv dārzā un manus 
centienus atbalsta. Lilijas ir mana 
dārza karalienes,” stāsta Ineta.

Allaž liels atbalsts ir tētis Mi-
hails, kurš puķu sīpolus savedis 
no dažādām Latvijas vietām un 
palīdz dārzu kopt. Inetai prieks, 
ka te jau rosās vienpadsmitgadīgā 
meita Ieva, bet dēliņš Markuss, 
kuram svētdien apritēs pieci gadi, 
pagaidām tikai priecājoties par 
košumu. Inetas vīrs Normunds 
ir tirdzniecības aģents, aizņemts 
cilvēks, un sieva smej – viņš tikai 
metot ar roku: „Atkal tavas lilijas!”

Aroniju sētā izveidotas desmit 
lielas dobes un tapšot vēl, tajās kā 
greznas karalienes slejas veselīgas, 
lielas, stingras lilijas. „Mammai 
bija četras dobes, tagad katru gadu 
pa divām klāt. Šķirnes zinu, jo pati 
skaitīju, – tās ir 30: gan martagon-
lilijas, gan trompetlilijas, gan Āzi-
jas,” saka audzētāja. Pašai patīkot 
sārto nokrāsu ziedi, piemēram, 
‘Red Twin’, bet īsts izaicinājums 
būšot ieviest vairāk trompetliliju. 
Nesen iegādāta jauna, gandrīz vai 
melnu ziedu šķirne ‘Landini’.

Tikšanās Daugmalē
Nupat Ineta bijusi Daugmalē 

viesos pie liliju audzētāja Gunta 
Granta. „Daudz iespaidu, jutos kā 
pasakā. Varēja arī uzdot jautāju-
mus, izrādās – daudz ko es daru 
pareizi,” stāsta vārmeniece. Uz 
Daugmali atbraucis arī slavenais 
puķkopis Jānis Rukšāns: kad abi 
profesionāļi sākuši diskusiju, 
dažbrīd licies, it kā viņi runātu 
svešvalodā.  

Pavasarī mēslot ar kompleksa-
jiem minerālmēsliem Yara Mila 
un kālija magnēziju, ziemā segt ar 
skujām, nelaistīt, jo lilijām nepatīk 
mitrums, toties patīk neitralizēta 
kūdra – tās esot tikai dažas no 
Daugmales atvestās atziņas. 

Lilijas – mammas mantojums

Vārmenieces Inetas 
Kurikas-Mortukānes 
košais liliju dārzs 
mantots no 
mammas. Nemaz 
nav jāmēro tāls 
ceļš, lai samainītu 
liliju sīpolus, var 
meklēt Inetu 
Vārmes Aronijās.

Vija Zariņa, Aivara Vētrāja foto

Vārmeniece Ineta Kurika-Mortukāne un viņas tētis Mihails Kuriks savā 
liliju dārzā.

‘Tango Graffity’.

‘Spīdala’.

‘Aveņu princese’. 

Vistumšākā Inetas dārza lilija – ‘Tango Olina’.
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jūLija  erudīts

stārķa vēstis

Kas ir ceturtā lielākā sala Vidusjūrā? 

Atbildes līdz 3. augusta 12.00 atsūtīt: Jūlija konkursiņam, Kur-
zemnieks, 1905. gada ielā 19, Kuldīgā, LV-3301, vai e-pastā: redak-
cija@kurzemnieks.lv vai iemest redakcijas pastkastītē.

Atbilde: viena no ievērojamākajām amerikāņu mākslas vēstur-
niecēm, kritiķēm, kas pēta galvenokārt flāmu zelta laikmeta glez-
niecību, ir Svetlana Alpersa.

Pareizi atbildējuši: Smaida Jursone un Ingars Neimanis. 

27. kārta
Izmantojot divus at-

tēlus un nelielu infor-
māciju par vietu vai 
objektu, mēģini atpa-
zīt, kā to sauc! 

Viena no Latvijas 
slavenākajām t.s. vel-
na alām. 1864. gada 
laikraksta Mājas Vie-
sis aprakstā teikts, ka 
senākie ieraksti Vella 
cepļa sienās ir jau kopš 
16. gs., tagad kā vecākie 
te atrodami 1855., 1894., 
1899. gada ieraksti. 
1924. gada Jaunākajās 
Ziņās Zelmārs Lanc-
manis norādījis, ka no 
sienām tiek rakta un ar 
vezumiem vesta prom 
baltā smilts, tāpēc iet bojā daudzi smilšakmens pīlāri, kas savulaik 
alai piešķīruši ērģeļu izskatu. Alas garums ir 23 metri. Tās izveido-
šanos veicinājis liels avots, kas izplūst no Amatas svītas smilšakmens 
iežiem, zem kuriem atrodas ūdensnecaurlaidīga mālu kārta. Ala ir 
sena kulta vieta, par to liecina gan daudzie nosaukumi, gan fakts, ka 
1977. gadā tajā atrasti seni ziedojumi.

Atbildes gaidām līdz 4. augusta 11.00; tās sūtīt konkursam Latvi-
jas pazinējs, Kurzemnieks, 1905. gada ielā 19, Kuldīgā, LV-3301, vai               
e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv vai iemest redakcijas durvju past-
kastē.

26. kārtas atbilde: Ungurmuiža. 
Pareizi atbildējuši: Ingars Neimanis, Smaida Jursone, Gunta Folkmane, 
Oksana Megne, Velta Višņevska, Vilnis Bēniņš.

Darbi no 3. līdz 9. augustam
3. augusts. Rīta pusē ziedu die-

na, bet pārējā daļa – lapu. Priekš-
pusdienā ievāc puķu sēklas un 
sezonas ārstniecības augus. Va-
saras puķēm izkniebj sēklaiz-
metņus un apgriež noziedējušos 
dzinumus. Arī rozēm un ziem-
cietēm nogriež vecos ziedus un 
bojātās lapas. Pļauj zālienu un 
apgriež dzīvžogu.

4. un 5. augusts. Lapu dienas. 
Stāda Pekinas kāpostus segtā 
platībā. Sēj svaigiem zaļumiem 

Būs vieglāk un 
brīvāk

2. augustā Saturns atsāk kus-
tību uz priekšu, vēl dažas die-
nas pakavējoties Skorpiona 
zīmē un tad to atstājot, lai ne-
atgrieztos 30 gadus. 

Šīs zīmes pārstāvji atkal va-
rēs pilnvērtīgi izpausties, dzīvot 
vieglāk. Arī pārējām zīmēm at-
karībā no tā, kur personiskajā 
horoskopā atrodas Saturns, nā-
kamajos divos gados būs pārmai-
ņas.

Šodien pilnmēness iespīd 
Ūdensvīra zīmē. Tā saistās ar 
visu oriģinālo, brīvību domās un 
darbos, tāpēc tuvākajās dienās 
tas kļūst aktuāli, būs diskusijas.

Auniem laiks romantikai. Jaun-
rade un mīlestība ļaus pasauli 
ieraudzīt košākās krāsās. Bērni 

Dubultsvētki
29. jūlijā 12.08 dienasgaismu ieraudzīja pa-

durnieku Vidas un Agra Freimaņu pastarītis 
Imants, kuru vecāki, trīs māsas un četri brāļi 
turpmāk mīļi saukšot par Imantiņu. Mamma 
atzīst, ka iespēja darināt daudz mīļvārdiņu 
bijusi noteicošā izvēlē, lai gan ilgi domāts arī 
par otru variantu – Nauri. Puika pasaulē nāca 
3900 g smags un 54 cm garš un ir jau otrais 
29. jūlija gaviļnieks ģimenē. Brālim Elvim 
aizvakar apritēja 14 gadu, bet galvenās aukles 
gods tikšot deviņus gadus vecajai Olitai, kurai 
palīdzēs mazā māsiņa – divgadniece Egija. 

Ārija Rudlapa, 
agronome

dārzā

kressalātus, rukolu, mizunu, lapu 
sinepes. Ja tiek veidota ainava, 
tad īstais laiks jauna zāliena sē-
šanai. Platībā, kurā raža novāk-
ta, zaļmēslojumam iesēj baltās 
sinepes, eļļas rutkus, rudzus vai 
vīķus. Izaugušo masu varēs ie-
strādāt augsnē rudenī. 

6. augusts. Rīta pusē lapu, vē-
lāk – augļu diena. Priekšpusdienā 
augus laista un mēslo. Ogu lasī-
šanai un sēklu ievākšanai piemē-
rotāka būs vakarpuse, tad novāc 
arī gurķus, kabačus un tomātus. 

7. augusts. Augļu diena. Lasa 
ogas, novāc agro šķirņu plūmes, 
arī gurķus, tomātus, sviesta pu-
piņas, kabačus, zirņus. Ražu 
gatavo uzglabāšanai, spiežot 
sulu, skābējot, konservējot, kal-
tējot utt. Laiks stādīt zemenes 
un sakārtot avenāju, izgriežot 

noražojušos dzinumus. Arī to-
mātiem kārtējo reizi jāizlauž pa-
dusītes un jānovāc bojātās lapas. 
Jānovērtē situācija augļu dārzā, 
iespējams, ka ābeļu zariem ne-
pieciešami balsti. Vēl nav par 
vēlu veidot ķiršu vainagu. Novāc 
graudaugus, pākšaugus, rapsi.

8. un 9. augusts. Sakņu dienas. 
Apstrādā augsni. Novāc agros 
kartupeļus, burkānus un bietes 
īslaicīgai uzglabāšanai. Novāc 
ziemas ķiplokus un sīpolus. No 
konteineriem stāda kokus un 
krūmus. Kopjot augus un no-
vācot ražu, noteikti ir uzkrāju-
šās augu atliekas, kas noderīgas 
kompostam. Laiks pārjaukt ve-
cās kaudzes un veidot jaunas. Pē-
dējais laiks ap ābeļu stumbriem 
aplikt ķeramās jostas ābolu tinēja 
kāpuru ķeršanai.

astroLoģe skaidro

Jolanta 
Hercenberga, 
astroloģe

Nozīmīgākie notikumi no 31. jūlija līdz 6. augustam
prasīs vairāk uzmanības.

Vēršiem labs laiks mainīt vai 
uzlabot dzīvesvietu, darbi ies no 
rokas. Iespējamas izmaiņas ģi-
menē un dzimtā.

Dvīņiem dokumentu parak-
stīšana vai mācības iekustinās 
sviras, kas radīs nozīmīgus no-
tikumus. Necentieties kādu pār-
liecināt par vienīgo pareizo vie-
dokli!

Vēžiem pienākumu netrūks. 
Neaizmirstiet par paveikto pa-
lūgt pienācīgu samaksu!

Lauvas jūtīgi uztvers citu sacī-
to, žestos un mīmikā nojaušamo, 
tādēļ sarunas var izvērsties emo-
cionālas. Raugiet, lai prātā domi-
nē pozitīvisms!

Jaunavām darbā atbildīgi pie-
nākumi prasīs vairāk enerģijas, 
tādēļ brīvajos brīžos neliedziet 
sev palaiskoties! Laiks sākt kādu 
veselības uzlabošanas kūri.

Svariem jābūt gataviem spert 
soli uz priekšu profesionālajā 
jomā, jo var nākt piedāvājums. 

Skorpioniem partnerattiecībās 

derētu mazliet romantikas, tādēļ 
ļaujieties radošajam lidojumam! 
Tēla maiņa sniegs pozitīvas iz-
jūtas.

Strēlniekiem tālāks ceļš vai 
darīšanas ar ārzemniekiem liks 
uz dzīvi paraudzīties no cita ska-
tupunkta.

Mežāžus aptvēris spēcīgs ener-
ģētiskais lauks, tādēļ jāuzmanās, 
kādas domas raidāt izplatījumā. 
Lai arī ar laika nobīdi, tā būs jūsu 
nākotne. 

Ūdensvīru pozitīvais noskaņo-
jums būs iedvesmas avots dau-
dziem, cilvēki gribēs pavadīt 
laiku ar jums. Dzīvesbiedra emo-
cionalitāte liks vairāk uzmanības 
veltīt attiecībām. 

Zivīm notikumi nāks kā agrāk 
loloto cerību atbalss. Pievērsiet 
uzmanību intuīcijai – tā šobrīd 
īpaši spēcīga. 

Čika laiks:
30.07. 21:50 – 31.07. 0:40,
2.08. 1:02 – 1:36,
3.08. 23:35 – 4.08. 2:24,
6.08. 2:29 – 4:29.

kuldīgas dzemdību nodaļā no 22. līdz 29. jūlijam pasaulē nākuši as-
toņi bērniņi: divas meitenes un seši puikas. Bērniem doti vārdi dār-
ta, elza, alekss, endijs, renārs, daniels, Miks un imants.

Kursi māmiņām
11. augustā 10.00 – grūtniecības III trimestris, gata-

vošanās dzemdībām.
18. augustā 10.00 – krūts barošana.

Vārdu izvēlas 
dāmas

28. jūlijā pasaulē nāca 
kuldīdznieku Simonas 
Stūrītes un Gata Grīniņa 
pirmais bērniņš – 3690 g 
smagais un 52 cm garais 
dēlēns Miks. „Draugs sā-
kumā gribēja, lai saucam 
par Jāni, bet es vēlējos ko 
citu. Vārdiņš patika arī 
mammai, beigās Gatis 
piekrita,” Simona atklāja. Gan viņa, gan puika Kuldīgas 
slimnīcā jūtoties labi, taču ar nepacietību gaida, kad varēs 
doties mājās. 

Krista Papēde 
Aivara Vētrāja foto

konkurss
Spēle Latvijas pazinējs
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SIA 66 North Baltic 
(reģ. Nr. 40003441381) 
piedāvā darbu 

apģērbu 
konstruktoram. 

apmācība un darba vieta – 
Saldū. Cv lūdzam sūtīt 

e-pastā: baltic@66north.lv. 

Kuldīdznieki ar interesi par fotogrāfiju!  
Starptautiskā fotogrāfijas 

vasaras skola (ISSP) 
meklē brīvprātīgos 

3.–7. augustam! 
aicinām cilvēkus ar angļu valodas 

zināšanām, kas var palīdzēt 
fotogrāfiem rast kontaktu ar vietējiem 
cilvēkiem. piedāvājam lielisku pieredzi 
starptautiskā vidē, iespēju apmeklēt 
iSSp 2015 vakara lekcijas un īpašus 

suvenīrus! papildu informācija: 
http://ej.uz/kuldidznieki; office@issp.lv.

moDrA AUtoskolA  rīko  ātros  b 
un be kategorijas autovadītāju kursus Kuldī-
gā, pētera ielā 5. Sākums 17. augustā 18.00. 
Tālr. 26120089 vai 26966069.

moDrA AUtoskolA  rīko  C,  Ce  un 
95. koDA  kursus Kuldīgā,  pētera  ielā  5. 
Sākums 18. augustā 18.00. Tālr. 26120089 
vai 26966069.

pēterA AUtoskolA rīko 95. koDA 
kursus. Tālr. 29210837.

tAXI. Tālr. 26062229.

krAvU  pārvadājumi  ar  busu  līdz  2  t. 
Tālr. 26594906.

remoNtēJAm  vieglās  automašīnas; 
IZeJAm tA. riepu serviss. ritošās daļas 
pārbaude par brīvu. vakara ielā 5, Kuldīgā. 
Tālr. 29823311.

AUto sIgNAlIZāCIJU uzstādīšana no 
90 eur, juraauto.lv, tālr. 29242556.

Sertificēta  būvfirma  ar  pieredzi  veic  DA-
ŽāDUs bŪvDArbUs:  no  atslēgas 
nomaiņas  līdz  gatavas  mājas  būvniecībai. 
Tālr. 29705025, 26583416. 

veic  visu  veidu  CeltNIeCībAs DAr-
bUs. Tālr. 25275006.

Kvalitatīva  JUmtA segUmA mAIŅA. 
Tālr. 28757406, 26249595.

berAmās vAtes  iestrāde,  aiz-
pildām  ēkU gAIsA sprAUgAs. 
Tālr. 27829190.

sIltINām māJAs  ar  termoputām, 
ekovati,  granulām  un  poliuretāna  putām. 
Tālr. 26748235. 

remoNtēJAm, bŪvēJAm  kvalitatīvi. 
Tālr. 26551758.

māJU  Skrundā  par  18  600  eur. 
Tālr. 29705025.

sAlmU  granulēšanas  iekārtas/cehu  al-
sungā. Tālr. 29475091.

pārdod  saulainu,  siltu  divistabu  DZī-
voklI  Kuldīgā,  Mucenieku  ielā  30a. 
Tālr. 29188470.

pārdodu  divistabu  DZīvoklI  alsungā, 
raiņa ielā 4  –  1. Tālr. 26338748.

pārdod metālA JUmtUs  un  noteksis-
tēmu  no  ražotāja.  Cena  no  4,55  eur/m2. 
Tālr. 22019737.

pvC logUs, DUrvIs,  mērīšana  un 
montāža, palodzes dāvanā. Kuldīga, Ganī-
bu iela 25. Tālr. 26619536.

pārdod pvC logUs, DUrvIs, iekšējās, 
ārējās palodzes, žalūzijas, moduļu virtuves 
mēbeles,  iebūvējamos skapjus un bīdāmās 
durvis.  veic  montāžas  darbus.  Mucenieku 
iela  25,  Kuldīga,  tālr.  28448638.  Gravas 
iela 1, Kuldīga (Elvi), tālr. 28378818. Strādā-
jam jau vairāk nekā 10 gadu.

piedāvā  augstas  kvalitātes pvC logUs 
un  DUrvIs.  Montāžas  darbi  un  piegā-
de.  e-pasts:  imk@inbox.lv,  tālr.  26441415, 
26046209.

Graudaugu kombAINUs  (2,5 – 3,6 m) no 
Somijas. Tālr. 29752090, 28378827.

SIA Vēvers pārdod kurināmās priedes skai-
du brIketes ar piegādi par ražotāja ce-
nām. Tālr. 26651831.

Sausu,  skaldītu  mAlkU  ar  piegādi. 
Tālr. 27885688.

Skaldītu lapkoku mAlkU. ātra piegāde.
Tālr. 26627800.

Skaldītu bērza, ozola, alkšņa mAlkU, arī 
maisos. Tālr. 26544462.

SIA AJG plus  –  sazāģētu  lapkoku  nomaļu 
mAlkU. Tālr. 29399939.

Lēti – nomaļu mAlkU. Tālr. 29883311.

Skaldītu mAlkU, piegādā. Tālr. 26519182. 

Skaldītu bērza mAlkU. Tālr. 29974786.

mAlkU  –  skaldītu,  klučos,  nomaļus. 
Tālr. 26534625.

Lēti – bŪvmAterIālUs. Tālr. 29722201.

vecos zvīņveida DAkstIŅUs.
Tālr. 29123852.

grAUDUs, mIltUs ar piegādi. 
Tālr. 28317460.

AveNes pie lauka par labu cenu. 
Z/s Smilškalni. Tālr. 26796182.

3 l bUrkAs. Tālr. 29933636.

Slaucamu govI. Tālr. 26999155.

Slaucamas HŠ govIs. Tālr. 28398451.

telītI. Tālr. 22002140.

LT šķirnes AItAs, teĶI. Tālr. 27751523.

sIvēNUs. Tālr. 29953108.

grANtI, smilti. Tālr. 29982399.

SIA Aibi  iepērk  lIellopUs, JAUN-
lopUs, AItAs, kAZAs, ZIrgUs. 
Labas  cenas.  Samaksa  tūlītēja.  Svari. 
Tālr. 26142514, 20238990.

SIA Kurzemes gaļsaimnieks  pērk  bUĻ-
ĻUs, govIs, teles. Samaksa  tūlītēja. 
Transports  bez  maksas.  Tālr.  63454845, 
26569362, 26436271.

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

SIA Valinda pērk lopUs. Svari. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 29434034.

pērku bUllīŠUs no 14 līdz 45 dienām ve-
cus. Tālr. 26856986.

Nelielu DZīvoklI Kuldīgā. Tālr. 27751523.

meŽUs, CIrsmAs, mAlkU  –  ātra un 
laba  samaksa.  palīdz  noformēt  dokumen-
tus. Tālr. 26544462.

pērkam  meŽA īpAŠUmUs  ar  zemi. 
Tālr. 29433000.

pērkam  visu  veidu  meŽUs, ZemI. 
Tālr. 29764751.

CIrsmAs  vai  veic  meŽIZstrāDI. 
Tālr. 29434182.

SIA PRIEDES AG  pērk meŽUs  un CIr-
smAs. Tālr. 26993794.

SIA CRAFT WOOD  pērk  visu  veidu 
meŽA īpAŠUmUs  visā  Latvijā,  cena 
1000 – 10  000  eur/ha.  atjaunojam  taksā-
cijas.  ar  starpniekiem  nesadarbojamies. 
Tālr. 26360308.

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

/e.vēveris./
izsakām līdzjūtību ilmaram paipalam, sie-
vu mūžībā aizvadot. 

Mednieku klubs Rudupe

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

/e.Zālīte./
dalām bēdu smagumu ar elmāru paipalu, 
no mammas uz mūžu atvadoties.

Kolēģi Sia Kuldīgas siltumtīkli

SIA PRIEDES AG pie ceļa pērk ZāĢbAĻ-
ĶUs, FINIerklUČUs, tArU, pApīr-
mAlkU, mAlkU. Tālr. 26993794.

Oša, ozola ZāĢbAĻĶUs. Tālr. 29428876.

mAlkU, papīrmalku, zāģbaļķus, finiera un 
taras klučus. Tālr. 29434182.

AUtomAŠīNAs. Tālr. 25702505.

vieglās  AUtomAŠīNAs, trAkto-
rUs un INveNtārU. Tālr. 29190365.

T-40 DZINēJU  darba  kārtībā. 
Tālr. 29195412.

gArāŽU Kuldīgā. Tālr. 29481998.

DZINtArA rotaslietas. Tālr. 29621515.

darbnīca  pērk  visu  veidu DZINtArA  iz-
strādājumus. Tālr. 20323336.

aļņu,  briežu  rAgUs, seNlIetAs. 
Tālr. 28397743.

Nopirkšu lietotu molbertU. 
Tālr. 29149517. 

Zvēru rAgUs. Tālr. 29395570.

pērk  gAIleNes,  netīrītas  melleNes 
Kuldīgā,  Graudu  ielā  5,  darba  laiks  9.00 – 
12.00, 15.00 – 20.00. Tālr. 25433621.

Skrundā, raiņa  ielā 31, pērk gAIleNes, 
netīrītas melleNes. Tālr. 25668931.

gAIleNes, melleNes.  vedam  uz 
mežu. Tālr. 22305930, 25323839.

ogAs, DārZeŅUs, sēNes. 
Tālr. 29196639.

visu  veidu  meža  un  dārza  ogAs, gAI-
leNes un ĶIplokUs.  Tālr.  29765478, 
28361292.

ELZU NEZINI dzimšanas dienā 
sirsnīgi sveic bērnības draudzene Zelma.

paldies visiem, kuri sērās bija mums  līdzās,  izvadot aiNaru dravNieKu mūžībā.  Īpašs 
paldies Tālim Orlovam,  ilmāram pileniekam, sabiedriskajām organizācijām un  līdzjūtīgajai 
izvadītājai. 

piederīgie

Tavas rokas caur mūžību jūtu,
Tavas rūpes joprojām man klāt,
Viss šai pasaulē niecīgs un zūdošs,
Tava mīla vien nepazūd, māt!

/K.apškrūma./ 
izsakām  visdziļāko  līdzjūtību  elmāram 
paipalam  ar  ģimeni,  tuvāko  mūžībā  pa-
vadot.
Mednieku kluba Pelču Mednieks kolektīvs

izsakām  līdzjūtību Lolitai un valdim, mā-
miņu smilšu kalniņā izvadot. 

anta, Gunta, Ēriks

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt... 

/S.Kaldupe./
Skumju  brīdī  esam  kopā  ar  tevi,  Lolita, 
māmiņu aizsaulē aizvadot. 

bijušie kolēģi Elvi

veic pvC logU ApkopI, regulēšanu un 
remontu. Tālr. 26800680.

brUĢē, uzstāda ŽogUs, CeltNIeCī-
bAs DArbI. Tālr. 26953266.

brUĢē. Tālr. 26440356.

Mūrējam  skUrsteŅUs, plītIs, 
sIlDmŪrUs. Tālr. 28757406.

izgatavojam metāla kāpNes, kāpņu kons-
trukcijas  (āra  apstākļiem  un  iekštelpām), 
iekštelpu kāpnēm piedāvājam oša, ozola pa-
kāpienus,  vārtus, margas, balkonus,  sētas, 
nožogojumus, durvju jumtiņus, nojumes, so-
liņus, grilus, logu restes, nestandarta kons-
trukcijas.  No  melnā  metāla  un  nerūsējošā 
tērauda.  Sametināsim  visu,  kas  nepiecie-
šams. Tālr. 28678242.

ZāĢē kokmateriālus. Tālr. 29974786.

trImerē zāli. Tālr. 28110871.

Tīra un remontē AkAs. Tālr. 27448331.

DZIĻUrbUmI  pēc  zviedru  tehnoloģijas. 
Tālr. 29251774, 26380349.

ātri  un  lēti  ierīko  DZIĻUrbUmU. 
Tālr. 29605105, 28205914.

attīrām  lauksaimniecības  zemi  un grāvma-
las no ApAUgUmA. Tālr. 29600181.

pIemINekĻI, FUtrāĻI, sētIŅAs 
baložu ielā 6 (pretī pastam). Tālr. 28666270.

pIemINekĻI, FUtrāĻI, sētIŅAs 
aizputes ielā pie apvedceļa. Tālr. 22591122.

kApU pIemINekĻI dzirnavu ielā 42.

Kafejnīca  Sia  Makkabi Pro  (reģ. 
Nr.  41203054558)  –  komunikabli 
vIesmīĻI/-es  un  radoši  pAvārI/-es. 
ar Cv  ierasties  kafejnīcā  vai  sūtīt  e-pastā: 
lelde.zalkovska@gmail.com. 

Sestdien, 8. augustā, 
22.00 vārmes brīvdabas 

estrādē Liepu birzs 

ZAĻUmbAlle. 
Spēlē grupa Jūrkant. 
ieeja 4,50 eur. 

sludinājumi. reklāma

SIA LĀSES AM iepērk lIel-
lopUs, JAUNlopUs. 
ir  bioloģisko  lopu  kaušanas 
sertifikāts  (augstas  cenas). 
piemaksas  par  vairāku  lopu 

nodošanu vienā reizē. ar transportu nodro-
šinām, ātra lopu savākšana. Tālr. 63374197, 

pērk

pārdod

7. lpp.

dažādi

vajadzīgi

līdzjūtībaS

apSveikumS pateicība

vaS Latvijas Pasts pārdod izsoles kārtībā ar lejupejošu soli 
4. septembrī 9.00, Ziemeļu ielā 10, lidostā Rīga, Mārupes novadā, 

nekustamo īpašumu Antuļu pasta nodaļa, Jaunmuiža, 
Skrundas novads, kadastra Nr. 6229 515 0002.

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) 
pārdošanas cena – 3500 eur.

pieteikšanās izsolei darba dienās no 31.07.2015. līdz 31.08.2015., 
informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālr. 26101509, 29420864 

vai e-pastā: info@pasts.lv.
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Anonīmo spēlmaņu 
pašpalīdzības grupas 

sapulces
notiek reizi nedēļā Kuldīgā, 
Liepājas ielā 8 (kafejnīcas 
Staburadze sētā, sociālā 

dienas centra telpās), katru 
trešdienu no 19.15 līdz 20.30. 

Tālr. 28222313.

informācija. reklāma

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

šodien rīT
31. jūlijs
Dienas garums – 16 st. 19 min.
Saule lec 5.20, riet 21.39.

1. augusts
Dienas garums – 16 st. 15 min.
Saule lec 5.22, riet 21.37.

Naktī +13°...+16° Naktī +13°...+15°
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Dienā +14°...+17°

�

�

� �

�

�

� �

4-5 m/s

2-4 m/s

4-6 m/s

4-7 m/s

ParīT
2. augusts
Dienas garums – 16 st. 11 min.
Saule lec 5.24, riet 21.35.

Naktī +11°...+16°

Dienā +15°...+19°

�

�

� �

�

�

� �

3-4 m/s

2-4 m/s

CMYK

Cirsmas, meža īpašumi:
tālr. 63624364, 29403378;
zāģbaļķi: tālr. 29141474

www.kurekss.lv

Dienā +16°...+18°

SIA Kurekss 

IEPĒRK 
ZĀĢBAĻĶUS 
pie ceļa un piedāvā 

BEZMAKSAS ZĀĢBAĻĶU 
TRANSPORTA 

PAKALPOJUMUS 
Kuldīgas novadā. 

Tālr. 29403378, 63661565, 
29133213, 26551033.

inTeresanTi laika ziņasjoki

SIA STILLS 
Talsu novada Laidzē 

Pērk zāģbaļķus

Ozola zāģbaļķi: 
• A klase no 125  līdz 190  eiro/m3,
• 1. šķira no 75 līdz 140 eiro/m3.
Oša zāģbaļķi: 
• A klase no 90 līdz 130 eiro/m3,
• 1. šķira no 50 līdz 75 eiro/m3.
Liepas zāģbaļķi:
• A klase 85 eiro/m3.

Tālr. 29463811, 29334955.

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.

PĒRK
gAiLENES,

NETīRīTAS MELLENES.
Mederu iela 8, Kuldīga.

Tālr. 63320775, 25433621.

Reģ. Nr. 40003194846

Kuldīgā, paplašinot darbību, aicina darbā MEHāNIķI. 
Prasības:
 pamatzināšanas un izpratne par mehāniku,
 pamatzināšanas par pneimatiku un hidrauliku,
 jāprot lasīt rasējumi, elektroplāni, pneimoplāni,
 spēja strādāt intensīvos darba apstākļos,
 augsta atbildības izjūta un precizitāte.
Vēlama pieredze, kas saistīta ar kokapstrādes iekārtu ekspluatāciju.
Nodrošinām:
 apmācības,
 darbu perspektīvā uzņēmumā,
 darba algu, sākot no 800 EUR pēc nodokļu nomaksas (uz rokas), 
    un sociālās garantijas.

Pretendentus lūdzam pieteikties pa tālr. 26448023 
vai CV sūtīt e-pastā: ivo.macpans@stigarm.lv.

Kuldīgas veselības centrā, Ventspils ielā 12,

V ē N u  D I E N a 
pirmdien, 10. augustā, 9.00 – 18.00 
pieņems Dr.Mauriņa Vēnu klīnikas 
ĶIRURGS, FLEBOLOGS 
DR. MED. aNDrEJs VaNaGs,
veicot pacientiem sonogrāfisku kāju vēnu 
izmeklējumu, konsultējot un iesakot 
ārstēšanas plānu. 
Iepriekšēja pieteikšanās uz ārsta maksas 
konsultāciju pa tālr. 67374747, 67315316, 67610217.

Iedzeršana pēc 50
Lielbritānijas veselības eksperti brīdina, ka turīgi piec-

desmitgadnieki ir viena no lielākajām riska grupām, kas 
savai veselībai kaitē ar iedzeršanu. Lai arī vidēji turīgi cil-
vēki it kā rūpējas par sevi un ēd veselīgi, tieši viņi alkoho-
lu lieto vairāk nekā nabadzīgāki un mazāk veiksmīgi cil-
vēki. Eksperti baidās, ka pretalkohola kampaņas šo grupu 
nesasniedz – viņu dzīve ir veiksmīga, stabila un kvalitatī-
va, tāpēc viņu alkohola paradumi tiek dēvēti par apslēptu 
veselības un speciālo problēmu. Pētnieki šos dzeršanas 
paradumus nesaista ar vientulību vai depresiju, bet norā-
da, ka vecuma grupā no 50 līdz 65 gadiem turīgi cilvēki 
ir īpaša daļa, kas, pašiem to neapzinoties, savu veselību 
apdraud ar regulāru vīna, alus u.c. dzērienu lietošanu. 
Visbiežāk ar šo paradumu tiek saistīta aknu saslimšana, 
mutes vēzis, krūts vēzis sievietēm un sirdstriekas risks. 

Satiekas divi draugi.
– Es tev pirms mēneša 

aizdevu 100 eiro. Kad at-
dosi?

– Velns, es tolaik biju tādā 
bezfilmā, ka neatceros!

– Man vienalga, atceries 
vai neatceries.

– Vai tad tu pats nekad 
neesi bijis bezfilmā?

– Esmu. Pagājušo piekt-
dien.

– Tad arī es tev to naudu 
atdevu.


