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Limbažniecei 
panākumi eseju 
konkursā 
  Noslēdzies Valsts bērnu tiesību aiz-
sardzības inspekcijas rīkotais eseju kon-
kurss skolēniem Ko es vēlētos pateikt 
saviem vecākiem, kurā piedalījās vairāk 
nekā 200 skolēnu no visas Latvijas. Vis-
pārizglītojošo skolu 7.–9. klašu grupā 
3. vietu ieguva Limbažu 3. vidusskolas 
devītklasnieces Melisas Čakstes eseja. 
Konkurss tika organizēts, lai dotu iespē-
ju skolēniem izteikt viedokli par attiecī-
bām ar ģimeni, ieskicējot gan pozitīvos, 
gan negatīvos aspektus, un ļaujot formu-
lēt domas, ko klātienē izteikt bieži vien ir 
ārkārtīgi grūti vai pat neiespējami.

Alise Bluķe gatavo 
raidījumā La Dolce 
Vita
  Televīzijas kanāla RīgaTV24 raidīju-
mā La Dolce Vita ar Roberto Meloni cie-
mojās maiznīcas Lielezers tirdzniecības 
vadītāja Alise Bluķe. Kopā ar raidījuma 
vadītāju Alise gatavoja ēdienus, kam 
pamatā ir pašas uzņēmumā ceptā rupj- 
maize, – rupjmaizes-brokoļu sacepumu ar 
siera cepurīti un siera kūku ar rupjmaizes 
rīvmaizes pamatni. Gatavošanas procesu 
un sarunu ar Alisi var noskatīties raidīju-
ma kontā sociālajā vietnē Facebook.com.

Staicelē – 
minifutbola turnīrs 
Seni Cup 2019
  Vakar un šodien Staicelē jau 13. reizi 
notiek minifutbola turnīrs Seni Cup 2019, 
kas pulcē 17 komandu no Latvijas pan-
si onātiem un biedrībām. Sacensības or-
ganizē SIA TZMO Latvija sadarbībā ar 
Latvijas Futbola federāciju. Divās dienās 
vairāki simti cilvēku ar īpašām vajadzī-
bām aizvadīs aptuveni 50 spēļu. Spēcīgā-
kā komanda pārstāvēs Latviju finālturnīrā 
Polijā. Īpašs notikums būs Zvaigžņu spē-
le, kurā turnīra uzvarētāji sacentīsies ar 
Rīgas Futbola skolas meiteņu komandu. 
Seni Cup 2019 kuplinās atrakcijas un no-
darbības topošo ergoterapeitu vadībā, būs 
draudzības vakars ar dejām, uguņošana.

Dzēš traktoru un 
auto
  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta ugunsdzēsēju glābēju palīdzība 
bija nepieciešama Brīvzemnieku pagas-
tā, kur dega traktors. Glābēji devās arī 
uz Zāles ielu Limbažos, kur vieglās au-
tomašīnas bagāžas nodalījumā dega vadi 
un sadzīves mantas.
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Abonē Ausekli –
tas ir lētāk 
nekā pirkt!

Pārskaitiet abonēšanas maksu un  
saņemiet laikrakstu pēc 2 darba dienām!
SIA «Izdevniecība Auseklis», 
LV44UNLA0013003467903 (SEB banka), 
reģ. nr. 44103005799.
Maksājuma uzdevumā noteikti norādiet:
	 	 	l	 abonenta vārdu un uzvārdu;
	 	 	l	 precīzu piegādes adresi un pasta indeksu;
	 	 	l	 tālruņa numuru.

  Svētdien Skultes kultūras integrācijas 
centrā notika 7. amatierteātru festivāls 
Pasmaidi, sirds gaiša kļūs!. Tā, rīkojot 
amatierteātru sanākšanu un darbošanos uz 
skatuves, skultieši atceras un piemin tautā 
iemīļoto aktieri, traģiķi un komiķi Edga-
ru Liepiņu. Nākamgad apritēs gadsimta 
ceturksnis, kopš par joku karali dēvētais 
aktieris noraugās uz mums no mākoņa ma-
liņas. Ik pavasari, kad Skultē ierodas fes-
tivāla dalībnieki, viņi pirms vai pēc saspē-
les dodas uz vietējiem kapiem pie aktiera. 
Šoreiz atceres brīdis un ziedu nolikšana 
pie E. Liepiņa pieminekļa notika festivāla 
ieskaņā. 
  Pēc atgriešanās kultūras centrā sākās 
izrādes. Šogad skatītājiem bija iespēja 
lielākoties redzēt pārnovadu aktierus. No 
mūspuses bez mājniekiem dalībnieku pul-

kā bija vienīgi Puikules tautas nama ama-
tierteātris. Festivālā piedalījās arī tuvākie 
kaimiņi – Krimuldas tautas nama Raga-
nas amatierteātris, bet pārējie kolektīvi 
bija mērojuši tālāku ceļu. No Burtnieku 
novada bija ieradies Matīšu kultūras na-
ma amatierteātris, no Madonas novada –  
Lauteres kultūras nama Aronieši un no 
Smiltenes novada – Grundzāles pagasta 
kolektīvs Cik jaudas. Tālākie festivāla da-
lībnieku pulkā bija latgalieši – Rēzeknes 
novada Gaigalavas pagasta kultūras nama 
amatierteātris Apīnis. 
  Vēlākās sarunās izskanēja, ka dalība 
festivālā nav tik viegla, kā varētu šķist, 
jo E. Liepiņa ceļojošā balva – simboliskā 
āksta cepure – un devīze Pasmaidi, sirds 
gaiša kļūs! ir uzdevums. Tas nozīmē, ka 
trupai jāiestudē izrāde, kas ir komiska un 

kodolīga, lai ar to iekļautos katram kolek-
tīvam atvēlētajā laikā. Turklāt tā jānospē-
lē tik labi, lai ar humora dzirksti aizdegtu 
skatītāju. 
  Īpaši viesi bija Katlakalna improvizāci-
jas teātra aktieri. Viņi sacīja, ka ir vienīgie, 
kas nav sagatavojuši izrādi. Kamēr žūrija 
izsvēra, kam piešķirt balvas, katlkalnieši 
izklaidēja skatītājus ar improvizētu šovu 
Smieties nav aizliegts. Tas bija tik nepa-
rasts un aizraujošs, ka publika aktīvi dar-
bojās līdzi, uzmanība neatslāba un smiekli 
nenorima līdz šova beigām, kad zālē at-
griezās žūrija. 
  Par to, kā veicās amatierteātriem un kā 
noslēdzās festivāls, 3. lpp. 

Aijas SEDLIŅAS
teksts un foto

Joku karaļa balva aizceļo uz 
kaimiņnovadu

Par iegūto balvu prieks Krimuldas tautas nama Raganas amatierteātra aktieriem un režisorei Zanei Zīlei (priekšplānā ar ziediem rokās)

ELAIKR307 /elsend/3/adm-unamedne@inbox.lv
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Nodokļu 
maksātāja 
pārdomas par 
rezultātiem 
  Šonedēļ galvenais sarunu temats, tērzējot par 
valstiskiem notikumiem, protams, nav laikap-
stākļi, bet gan vēlēšanas. Pirmdien varējām pār-
domāt, kādus deputātus esam ievēlējuši Eiropas 
Parlamentā, bet trešdien – apsveikt cits citu ar 
to, ka Latvija tikusi pie jauna Valsts prezidenta. 
Ar 61 balsi Saeimas deputāti šajā postenī ievē-
lēja Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Egilu 
Levitu. Liekas, neviens no šiem rezultātiem nav 
īpašs pārsteigums. 
  Par astoņnieku, kas turpmāk Latviju pārstā-
vēs Eiropas Parlamentā, droši vien katram būtu 
kas sakāms. Tāpat kā par jucekli, kādu radīja 
vēlēšanu rīkotāji – ar nesaņemtajiem paziņoju-
miem par iecirkni, kurā mums katram jābalso, 
ar nestrādājošo tiešsaistes sistēmu, lai iepriek-
šējās balsošanas dienās varētu nobalsot citā 
iecirknī, ar steigā mainītajiem darbalaikiem… 
Nedomāju, ka šajās nebūšanās vajadzētu mek-
lēt kādas sazvērestības teorijas. Ticamāk, tā bija 
parasta neizdarība un centieni būt dikti moder-
niem, kaut viss nav līdz galam pārbaudīts un 
izmēģināts. Un vēl – diezin vai pareizs bija po-
litiķu lēmums īsi pirms vēlēšanām mainīt Cen-
trālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, turklāt 
uzsverot, ka Cimdara kungs strādā visnotaļ labi, 
tomēr derētu viņa vietā ielikt kādu citu, lai bū-
tu jaunumi. Nu mēs dabūjām jaunumus! Tomēr 
diezin vai šis juceklis īpaši ietekmēja vēlēšanu 
rezultātus. 
  Neslēpšu, ka mani sarūgtina divu Saskaņas 
pārstāvju un vēl Krievu savienības politiķes 
Ždanokas ievēlēšana. Trīs šādi kadri no asto-
ņiem ir daudz. Taču neko darīt – tā nu Latvijas 
sabiedrība ir lēmusi. Par pārējiem – jau Briselē 
rūdītajiem un pieredzējušajiem politiķiem Zīli, 
Dombrovski un Kalnieti – varu tikai priecāties. 
Toties žēl, ka turpmāk vairs nedzirdēsim polito-
loga Ivara Ijaba pārdomātos skaidrojumus par 
dažādiem notikumiem, bet tāda nu reiz ir viņa 
izvēle – doties ierakumu pretējā pusē. Taču vēl 
vairāk žēl, ka pazaudēsim kultūras ministri Daci 
Melbārdi. Viņa daudz vairāk būtu noderējusi te-
pat Latvijā, jo tik jēdzīga ministre bieži negadās. 
  Arī par jauno prezidentu, kurš amatā stāsies 
jūlijā, droši vien viedokļi jau tagad ir atšķirīgi. 
Savā paziņu lokā dzirdēju jūsmīgas atsauksmes, 
ka beidzot valsts augstākā amatpersona būs cil-
vēks, par kura izturēšanos, manierēm un runām 
nevajadzēs kaunēties. Ir skaidrs, ka Levita kun-
gam ir pamatīgs starptautisks rūdījums un arī 
svešās mēlēs viņš spēs brīvi diskutēt ar citvalstu 
līderiem, nevis bikli stāvēs maliņā. Man būtiski 
šķiet arī tas, ka viņš aktīvi piedalījās Latvijas 
neatkarības atjaunošanas procesos. 
  Kā atceramies, tad Raimonda Vējoņa pirmie 
vārdi pēc ievēlēšanas bija: – Laikam no sākuma 
jāierauj. Cilvēciski itin saprotama un amizanta 
frāze, tomēr ne gluži tas aicinājums, ar kādu sākt 
savu valstisko karjeru augstajā postenī. Egils Le-
vits savu pirmo uzrunu nesāka ar šādiem puicis-
kiem izlēcieniem, bet gan uzsvēra, ka būs visas 
Latvijas – visu tautību un visu pārliecību cilvē-
ku, gan atstumto, gan par dzīvi drošo – prezi-
dents. – Mans darbs būs veltīts, lai Latvijā būtu 
vairāk solidaritātes, lai visi 
justos novērtēti un piederī-
gi savai valstij, – solīja nule 
ievēlētais prezidents. Atliek 
vien vēlēt un cerēt, ka viņam 
tas izdosies.

Laila Paegle

Svētciemietis pļauj 
zelmeni
  Šonedēļ dažs piensaimnieks atklājis jau-
no lopbarības vākšanas sezonu. Svētciemietis 
Sandris Eizenbergs sprieda, ka senāk sētie zālāji 
ir gana biezi un pļaujami, bet ar jaunajiem tik la-
bi nav. Viņš lēsa, ka svētdien pirmā skābbarības 
bedre z.s. Robežnieki piena govju ganāmpulkam 
būs piepildīta. Nolijušais lietus šobrīd sekmē 
strauju sējumu, arī zāles augšanu.

Modernas tehnoloģijas 
kopšanā un tīrīšanā 
  Mūsu tikšanās laikā Ineta vēl ir ne-
sen notikušo Vidzemes Uzņēmēju dienu 
iespaidu varā. Tur viņu varēja sastapt 
zīmola Magnetic Latvia Vidzemes biz-
nesa inkubatora stendā, jo EVT ir tā 
biedrs. Staiceliete priecājas, ka pilnīgi 
nejauši, tikai iesaistoties sarunās ar uz-
ņēmējiem, iegūti vairāki jauni klienti. 
Daži uzticējuši ar t.s. mitro paņēmienu 
iztīrīt krēslus un dīvānus, citiem uzņē-
muma strādnieki turpmāk ikdienā uzpo-
sīs biroja telpas. Tagad kļuvis izdevīgi 
uzkopšanu uzticēt profesionāļiem, ne-
vis pieņemt darbā apkopēju. Līdzīgi ir 
ar privātmājām un dzīvokļiem. Cilvēki 
taupa savu laiku, izvēlas būt kopā ar 
ģimeni, bet mājas ģenerāltīrīšanu vai 
pagalma kopšanas darbus nodod tiem, 
kuri to ar ekoloģiskiem līdzekļiem un 
atbilstošām ierīcēm izdara daudz ātrāk 
un labāk. – Tikai padomju gados visi 
visu darīja paši. Kad dīvāns nosmulē-
jās, meta laukā un pirka jaunu. Tagad 
to var vienkārši izmazgāt. Nebija pie-
ņemts kādam maksāt par logu vai mājas 
tīrīšanu. Ar jonizētā ūdens strūklu mēs 
logus mazgājam jebkādā augstumā. 
Ūdens saveļas mazās bumbiņās, nepie-
līp virsmai, nokrīt un neatstāj nosēdu-
mus. Tikai tad, kad jāmazgā izkārtnes 
vai stendi degvielas uzpildes stacijās vai 
tehnisku uzņēmumu sienas, jonizētajam 
ūdenim pievienojam nedaudz mazgā-
jamā līdzekļa, – stāsta Ineta. Pasūtītāju 
vidū ir arī autorizēti autoservisa centri, 
viesnīcas un bankas. 
  EVT viņa dibināja, kad aizgāja no 
SIA Alojas Novada Saimniekserviss va-
dītājas amata un vēl nebija sākusi tādu 
darbu Burtnieku novadā. Staiceliete gan 
smej, ka abi ar vīru Andi bijuši teleko-
munistu ģimenīte, jo pirms tam ilgus 
gadus strādāja Lattelecom. Ineta tur ļoti 
veiksmīgi veidoja savu karjeru, citu pēc 
cita ieņēma arvien atbildīgākus amatus. 
Jautāta, kāpēc tomēr aizgāja, viņa ne-
vilcinās atbildēt, ka beigās nav sakrituši 
viņas un uzņēmuma vadības viedokļi. 
Kā jau tehniska, turklāt biznesa vadībā 
izskolojusies sieviete, viņa atradusi sev 
citus tīklus – komunālos. Pati smej, ka 
pārejas laikā no Alojas novada komu-
nālo pakalpojumu uzņēmuma uz darbu 

Valmieras pusē nav bijis, kur likt enerģi-
ju, tāpēc dzima EVT. Izvēlētajam mazās 
uzņēmējdarbības profilam bijis proza-
isks iemesls. Kad beidzies remonts vi-
ņas mājā Staicelē, izjutusi, cik grūta un 
apnicīga ir tīrīšana, ja viss jādara savām 
rokām – bez palīdzības un speciālām ie-
rīcēm. Tai laikā radās ļoti labas iespējas 
vienu pēc otra īstenot divus projektus un 
piesaistīt LEADER programmas finan-
sējumu jaunāko tehnoloģiju iegādei. 
  Matvejevi vispirms izvēlējās iegādā-
ties Husqvarna firmas raideru jeb brau-
camo pļāvēju, ar ko iespējams perfekti 
nopļaut mauriņu arī grūti pieejamās 
vietās. Minitrak-
tors ir veikli ma-
nevrējams, turklāt 
tam priekšā var 
mainīt uzkabes –  
sniega šķūrēša-
nai, lapu un zāles 
grābšanai, bruģa 
tīrīšanai u.c. Ineta 
pati rakstīja pro-
jektu. Tā kopējās 
aplēstās izmaksas 
bija 23 000 eiro, 
iegūtais publis-
kais finansējums – 17 000 eiro. Tiklīdz 
viņa saņēma ziņu par projekta apstipri-
nāšanu, reģistrēja SIA Eko vides tehno-
loģijas un noformēja finanšu institūcijas 
Altum aizņēmumu. Pēc gada tās pašas 
programmas projektā trimmera, rampu, 
spriguļnažu, pašgājējas dārza tehnikas 
iegādei publisko finansējumu viņiem 
piešķīra ievērojami mazāku – 2700 ei-
ro. Tomēr arī tas bija labi, jo radušās 
neskaitāmas vajadzības inventāra un 
dažādu sīkumu iegādei, kas bija jāpērk 
no saviem līdzekļiem. – Projektos tomēr 
bija dažas lietas, ko man vajadzēja pie-
labot, tāpēc par sapratni esmu pateicīga 
Lauku atbalsta dienestam, – saka Ineta. 
Vienu iepirkumu – logu mazgāšanas 
tehnoloģijai – viņa veikusi Lielbritāni-
jā. Latvijā tā maksājusi 21 000 eiro, bet 
Apvienotajā Karalistē – tikai 4500 eiro. 
Ineta rāda grīdas vaskojamo un pulēja-
mo ierīci, ko izmanto lielām sporta un 
kultūras namu zālēm flīžu, parketa vai 
linoleja uzturēšanai. Tāpat sagādāta 
laba mēbeļu mazgāšanas ierīce, augst-
spiediena mazgājamā iekārta bruģim un 
citas pakalpojumu veikšanai vajadzīgas 

Ineta Matvejeva var sēsties uz raidera un līdzeni nopļaut mauriņu, bet parasti to abu 
kopīgajā biznesā uzņemas vīrs Andis

SIA «Eko vides tehnoloģijas» 
Tālr. 26459768,

e-pasts info@evt.lv,
mājaslapa – www.evt.lv.

  Staicelietes Inetas Matvejevas dibinātajam uzņēmumam Eko vides tehnolo-
ģijas (EVT) ir tikai pusotrs gads. Tā mājaslapā un Facebook profilā pārsteidz 
viņu plašais pakalpojumu piedāvājums. – Uzkopsim telpas, iztīrīsim paklājus un 
mēbeles, nomazgāsim bruģi, logus 15 m un vairāk metru augstumā, uzturēsim 
zālājus, iestādīsim puķes... Saraksts ir vēl garāks, jo uzkopšanas bizness, ja tam 
ķeras klāt ļoti nopietni, ir plašs un daudzpusīgs. 

Eko vides tehnoloģijas uzņem 
vasaras apgriezienus

lietas. Viss ir kompakts, ieliekams ma-
šīnā un nogādājams, kur vajag. – Mums 
ir divas uzkopšanas līnijas. Veicam pa-
rasto tīrīšanu mājām un birojiem un arī 
ekoloģisko. To visbiežāk pasūta ģime-
nēs, kurās ir alerģiski bērni vai pieau-
gušie. Pati septiņus gadus mājās lietoju 
tikai ekoloģiskos tīrīšanas un mazgāša-
nas līdzekļus un vairs nopietni neesam 
slimojuši, – viņa vēstī. Vien sūrojas, ka 
jau daudzus gadus esot pārāk zaļa. No 
meža nākot mājās ar maisiņu sēņu, bet 
divos vēl stiepjot tur uzlasītos atkritu-
mus… Staicelē Ineta panākusi šķiroto 
atkritumu konteineru izvietošanu un 
pārmācījusi ne vienu vien cūkmenu. 

Domā izvērsties arī 
Igaunijā 
  Sākumā pasūtījumus izpildījuši abi 
ar Andi, bet tagad atsevišķos EVT pro-
jektos pieņemti daži cilvēki. Ja vien ie-
spējams, Ineta pati cenšas būt klāt. Se-
višķi svarīgi tas tādēļ, lai darbs vienmēr 
būtu perfekti paveikts. Ja tā neizdotos, 
viņasprāt, nebūtu pat vērts mēģināt. Ta-
gad staicelieši ieguvuši klientus, kuri 
pakalpojumus pieprasa atkārtoti. Cil-
vēki uzticas, un viņus nedrīkst pievilt. 
Prestižs stāv pāri visam. – Kad mēs kā 
komanda strādājam kopā un meitenes 
zina manas prasības, tikai tad varu vi-
ņas palaist vienas, – skaidro Ineta. Vēl 
laba īpašība ir tā, ka abi staicelieši ir ļoti 
mobili. Zālienus gan lielākoties Andis 
kopj Staicelē un tās tuvumā, bet citus 
pakalpojumus veic arī Valmierā, Salac-
grīvā, Cēsu pusē, strādāts Mārupē un 
Rīgā. Patlaban viņi apdomā orientēties 
uz Igauniju. – Un kāpēc ne Pērnavā? – 
Ineta iesakās, sajutusi atkal jaunu izai-
cinājumu. Patiesībā ir vienalga – braukt 
uz Rīgu vai darboties kaimiņzemē. Tas 
pat varētu būt interesantāk. Tālākiem 
braucieniem viņi iegādājušies nelielu 
treileru, lai speciāli nav jāmeklē nakts-
mājas.
  Sarunu, kas mums iegriežas arī par 
jaunāko piedāvājumu – daiļdārzu ierī-

košanu un pašas 
Inetas rozēm, pēk-
šņi pārtrauc An-
dis. Viņš aicina uz 
garāžu, kur gatavs 
rādīt par LEADER 
finansējumu no-
pirkto raideru. 
Beigās gan tam 
uzsēžas Ineta, jo 
arī viņa spēj aizstāt 
vīru un skaisti no-
pļaut mauriņu. To 
viņi dara pēc dar-

ba un savās brīvdienās, jo Andis strādā 
par izpilddirektoru SIA Alojas Novada 
Saimniekserviss. 
  Nepilni divi darbības gadi ir ļoti 
mazs laiks, lai spriestu, cik tāds biz-
ness ir veiksmīgs. Tomēr gandrīz kā 
nojaušot, ko gribu prasīt, Matvejevi uz-
sver, ka pirmo gadu, nerēķinot tehnikas 
amortizāciju, viņi noslēguši ar pluszīmi. 
Tas ir cerīgi, jo klienti, tāpat kā viņu uz-
ticība, rodas pakāpeniski un pārbaudot. 
Abi staicelieši zina, ka viegli nav un 
nebūs, tomēr no izaicinājuma nebaidās. 
Ineta atklāj, ka vīrs pēc dabas ir piesar-
dzīgāks, reizēm piebremzē viņas ašās 
idejas, bet arī pati cenšas laikus izvērtēt 
riskus. Skaidrs, ka cilvēkiem viņu pa-
kalpojumi būs vajadzīgi, lai tikai algas 
un pensijas Latvijā būtu lielākas. Tikko 
EVT ieguva jaunu zīmolu ecoclean, ko 
izstrādāja Limbažu māksliniece, Lapsa 
rada īpašniece Elīza Marjutenkova. Vi-
ņi arī turpina pilnveidot savu mājaslapu, 
kas ļoti palīdz uzturēt kontaktu ar klien-
tiem.

Gunitas OZOLIŅAS
teksts un foto
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Kā vērtējat 
jaunievēlēto 
Valsts prezidentu 
Egilu Levitu?
Regīna Višinska no Umurgas pagasta:  
– Domāju, viņš būs labs prezidents. 
Viņam ir starptautiska pieredze, plašāks 
redzesloks, eiropeiska domāšana. Lai 
Latviju vairāk integrētu Eiropas Savie-
nībā, mums vajag tādu zinošu valsts 
pārstāvi. Ceru, ka viņš iestāsies par mūsu 
vienlīdzību un tiesībām Eiropā. 
Salacgrīviete  
Antra Dūcīte:  
– Viņš ir labākais 
no izvirzītajiem 
kandidātiem – eru-
dīts, zinošs cilvēks, 
un Latvijai tas ir 
ļoti svarīgi. Protams, 
pirms jaunievēlētais 
prezidents nav sācis strādāt, ir pāragri 
spriest, bet es uz viņu lieku lielas cerības. 
Limbažnieks  
Ritvars  
Romancāns:  
– Gribēju viņu kā 
Valsts prezidentu jau 
iepriekšējās vēlēša-
nās pirms četriem 
gadiem. Mani uzrunā 
viņa pieredze, zināša-
nas un valodu prasmes. Viņš varētu mūsu 
valsti pārstāvēt augstā līmenī. 

Iztaujāja Līga LIEPIŅA
Ilvas BIRZKOPES foto
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Joku karaļa balva aizceļo uz 
kaimiņnovadu 

(Sākums – 1. lpp.)
  Amatierteātru festivālā Pasmaidi, sirds 
gaiša kļūs!, kas tradicionāli maija pēdējās 
nedēļas nogalē notika Skultē, intriga, kurp 
šogad aizceļos joku karaļa Edgara Liepiņa 
balva, saglabājās līdz pasākuma beigām, 
kad vārdu lūdza žūrija. Skultieši ik gadu 
pieaicina neatkarīgus vērtētājus. Šoreiz ko-
lektīva sniegumu vērtēja Eduarda Smiļģa 
muzeja darbiniece, režisore Dace Liepnie-
ce un Nacionālā teātra aktieris Jānis Skanis. 
Viņi noteica labākos aktierus un veiksmīgā-
ko režiju, bet par galvenās balvas ieguvēju 
jau ierasti balsoja skatītāji. 
  Žūrija uzsvēra pozitīvo emociju gai-
sotni festivālā. – Tā liecina, ka psihologi 
nekļūdās, sacīdami, ka ikvienam no mums 
vissimpātiskākie ir cilvēki, kuri smejas par 
mūsu jokiem, – sacīja D. Liepniece. Tiesa, 
smieklīgo jāprot pasniegt, un šoreiz tas 
žūrijas redzējumā vislabāk bija izdevies 
Ērikai Trifanovai Grundzāles pagasta ama-
tierteātra Cik jaudas izrādē Kredīts, kas ir 
režisores Dzintras Mednes darbs. Par la-
bāko aktieri vīrieša lomā žūrija atzina Gu-
nāru Andersonu Lauteres pagasta amatier-
teātra Aronieši izspēlētajā lietuviešu autora 
Kaža Sajas komēdijā Palangas lauva, ko 
režisējusi Laima Vanaga. Vērtētāji smēja, 
ka balvas gan nevajadzētu pasniegt talan-
tīgiem cilvēkiem, bet viņu vecākiem, kas 
ir patiesie panākuma autori. Ar režisoriem 
esot citādāk. – Skatītājs viņus parasti vērtē 
pēc aktieru snieguma. Pēc labas izrādes 
viņi stāsta, cik lieliski bijuši aktieri, bet, ja 
izrāde nepatīk, teic, ka aktieri nav varējuši 
sevi parādīt tik neveiksmīgā režijā. Žūrija 
uzsvēra, ka šīgada festivālā izrādes tiešām 
ir labas un dažādas, tādēļ izlemt, kuram re-
žisoram piešķirt balvu, bijis ļoti grūti, gluži 
kā no vairākiem garšīgiem āboliem noteikt, 
kurš ir labāks – zaļais vai sarkanais. Tomēr 
pēc diskusijas viņi nosliekušies balvu pie-
šķirt Gaigalavas pagasta kultūras nama 
amatierteātra Apīnis režisorei Valentīnai 
Deksnei par izrādi ar Konstantīna Medņa 
un Asjas Anfimovas dzeju. Žūrētāji atzi-
na, ka ar dzejas izrādēm vienmēr ir risks, 
jo skatītājs tās var arī īsti nepieņemt. Taču 

šis iestudējums, turklāt latgaļu valodā, ļoti 
patika gan publikai, gan žūrijai. 
  Arī skatītājiem nebija viegli izlemt, par 
kuru izrādi atdot savu balsi. Par Ligitas 
Smildziņas režisētās Leldes Stumbres lu-
gas Burvīgie blēži fragmentu Skultes aktie-
ru izpildījumā balsot liedza konkursa noli- 
kums – tajā rakstīts, ka pašu mājās ceļojošā 
balva nepaliek. Par balsošanas urnām, kā 
tas parasti ir šajā festivālā, kalpoja ama-
tierteātru līdzpaņemtās un pašu krāšņi no-
formētas trīslitru burkas. Visvairāk balsu 
saņēma Raganas amatierteātrī Zanes Zīles 
režisētais iestudējums – čehu autora Karela 
Čapeka Kā rodas teātris, kas ievadīja sa-
spēlēšanos.
  Par panākumu gandarīti jutās gan aktie-
ri, gan režisore. Iestudējums ir teātris teātrī 
un labi parāda komiskās situācijas, kā top 
izrāde. Viņi atzina, ka patiesāk par to, kā 
pateikts lugā, nav iespējams. Tā vēsta, ka 
teātris ir tāda pati māksla kā karošana. Un 
ja tad, kad atveras priekškars, notiek izrāde, 
tā ir vienkārši sagadīšanās jeb teātra bur-
vestība. – Iestudējums ir īsti Edgara Liepi-
ņa garā. Uzdevums bija uz skatuves dabūt 

to elpu – nopietno caur smiekliem un otrā-
di, – sacīja režisore Z. Zīle. Tas ir izdevies. 
Aktieri novērtē – tas noticis tādēļ, ka reži-
sore viņiem veltījusi ļoti daudz sava brīvā 
laika. Iepriekš festivālā Pasmaidi, sirds 
gaiša kļūs! šis amatierteātris balvu saņēmis 
2013. gadā par veiksmīgāko režiju izrādei 
Transportā noklausītas sarunas.
  Šīgada amatierteātru festivāls noslē-
dzās citādi kā ierasts. – Mēs esam cilvēki 
uz vienas nots, tādēļ kopā jūtamies labi, –  
atzina festivāla laureāti, pievienojoties 
pārējiem braucienā uz jūrmalu. Tur viņus 
laipni uzņēma Henrijs Siliņš. Viņa īpašumā 
2010. gadā uzņēma Krievijas pilnmetrāžas 
filmu Rožu ieleja un liedagā joprojām stāv 
tolaik uzbūvētā taverna. Tur festivāla dalīb-
nieki klausījās Skultes kora koncertmeis-
tara Austra Kalniņa un vokālā ansambļa 
Adiaminde dalībnieka Rolanda Pleša mu-
zicēšanā, mielojās ar kultūras integrācijas 
centra vadītājas Zintas Mednes gatavoto 
īpašo lašu soļanku, baudīja jūras tuvumu, 
vēju un kāds arī pa nejaušam slapjam 
ūdensvilnim. 

Aijas SEDLIŅAS teksts un foto

Arī skatītājiem nebija viegli izlemt, par kuru teātra izrādi atdot savu balsi

Krimuldas novadnieku pulkam  
jauns papildinājums 
  Krimuldas novadā aizvadīts jaundzi-
mušo bērniņu un viņu vecāku godināšanas 
pasākums Pulkā nāc!. Tā bija jau piektā 
reize, kad krimuldieši no pērnā līdz šim 
pavasarim dzimušos bērnus svinīgi pie-
pulcēja novadnieku saimei. Mazie ga-
viļnieki uz sarīkojumu Krimuldas tautas 
namā ieradās kopā ar savām ģimenēm. 
Tur visus sveica Krimuldas novada domes 
priekšsēdētājs Linards Kumskis, Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa un 
tautas nama vadītāja Līvija Ustupa. 
  L. Kumskis vēlēja jaunajiem novadnie-
kiem veiksmīgu dzīves ceļu, allaž tiekties 
pēc zināšanām, būt savu vecāku, novada 
un valsts lepnumam un viņu ģimenēm – 
veselību un saticību. Viņš sacīja, ka bērni 
ir mazi un šo brīdi neatminēsies, bet no-
vēlēja, lai ģimenēm tas paliek atmiņā kā 
viens no skaistākajiem. 
  Šogad mazie gaviļnieki dāvanā no paš-
valdības saņēma pasaku grāmatu un gai-
šas dzīves ceļa sākumam īpašu dāvanu – 
Laimes mātes sudraba vērdiņu ozolkoka 
kastītē ar novada simboliku. Zīmes tajā 
akcentē ģimenes un dzimtas lomu un val-
stisko piederību. Laimes mātes tēls ir sim-
bols sievietei, kura sagaida pasaulē ienā-
kam bērniņu, Laimes slotiņa – gaišam un 
piepildītam liktenim. Svinīgajā ceremo-
nijā domes priekšsēdētājs katrai māmiņai 
sniedza rozi. Vecāki īpašā šūpulī ieaijāja 
savus bērnus kopējā novadnieku saimē 
un devās pie molberta, lai ierakstītu viņu 

vārdus ābeļziedos. Ziedošo 
ābeli pasākumam bija izvei-
dojuši Krimuldas mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi. 
  Jaunajiem novadniekiem 
un viņu ģimenēm muzicēja 
koklētājs Kārlis Jirgens un 
dejoja Krimuldas tautas na-
ma pirmsskolas vecuma bēr-
ni – kolektīvs Krimuldiņa. 
Novada pašvaldība ģime-
nēm bija sarūpējusi svētku 
cienastu.
  Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja A. Zvidriņa pastās-
tīja, ka pagājušajā pavasarī 
novadā jaundzimušo skaits 
bija krietni lielāks – aptuve-
ni 70. Viņa smēja, ka vecāki 
pērn saņēmušies, lai valstij 
simtgadē dāvinātu kuplu 
pulciņu bērnu. Šopavasar 
nodaļā reģistrēti 43 bērni-
ņi – 22 zēni un 21 meitene. 
29 mazajiem dzīvesvieta 
ir Krimuldas pagastā, 14 ir 
lēdurdzieši. Tiesa, precīzu 
jaundzimušo skaitu grū-
ti noteikt, jo vecāki savus 
bērnus var reģistrēt jebkurā 
dzimtsarakstu nodaļā Latvijā. Pasākumam 
Pulkā nāc! dalību pieteica 25 ģimenes ar  
26 jaunajiem novadniekiem. Vienā no ģi-
menēm piedzimuši dvīņi. Jaundzimušie 

savās ģimenēs ir gan pirmās, gan otrās, 
trešās un ceturtās atvasītes. 

Aija SEDLIŅA
Ināras MIŠKINAS foto

Svinīgs brīdis ir māmiņām vārdamāsām, kuru atvasītes 
šajā pasaulē ienākušas vienā dienā ar dažu stundu 
starplaiku. Attēlā kopā inciemiete Zane Berdinska (no 
kreisās) un ģimenē pirmdzimtā meitiņa Kate, līdzās 
lēdurdziete Zane Rugina un viņas ģimenē trešais bērns – 
dēliņš Niklāvs
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Berģos atjaunos 
gājēju tiltu pāri 
Vidzemes šosejai
  Sākušies remontdarbi uz gājēju tilta 
pāri Vidzemes šosejai (A2) Berģos. Pēc 
aptuveni nedēļas remontdarbu posmā 
paredzēts ieviest ātruma ierobežojumu  
70 un 50 km/h. Tur plānota laiduma kons-
trukcijas tīrīšana un aizsargpārklājuma 
atjaunošana, kā arī ietves un norobežo-
jošo margu remonts. Saskaņā ar līgumu 
darbiem paredzētas 45 dienas. Gājēju 
tilts būvēts 2004. gadā. Būvdarbus veic  
SIA Tilts par līgumcenu 56,7 tūkstoši eiro, 
finansējums no valsts budžeta.

Dikļos rīt Spēlmaņu 
svētki
  Rakstnieka Vika jubilejas gada turpi-
nājumā rīt Dikļos notiks ikgadējie Spēl-
maņu svētki. Šogad tie norisināsies Vika 
zīmē, tādējādi godinot viņa ieguldījumu 
latviešu kultūrā. Pasākuma pirmā daļa būs 
veltīta amatierteātru mākslai, savukārt 
vakarā Neikenkalna dabas koncertzālē 
norisināsies Vika 80 gadu jubilejai veltīts 
koncerts, kurā piedalīsies grupa Autobuss 
debesīs.

Jauno jātnieku skola 
atklājusi sacensību 
sezonu
  Pagājušonedēļ Jauno jātnieku sporta 
kompleksā Inčukalnā notika Jauno jāt-
nieku skolas turnīra 1. posms. Tas pulcē-
ja Baltijas valstu jātniekus, kuri sacentās 
konkūrā. Sacensības notika Eiropas lī-
menī, pateicoties tikko uzstādītajai sistē-
mai Equipe. Jaunajā jātnieku skolā šajā 
sezonā notiks trīs turnīra posmi. Nāka- 
mais – 12. un 13. jūlijā. Bet 14. jūlijā plā-
nots gada gaidītākais pasākums – Vislat-
vijas zirgu dienas. Septembrī ar 3. posmu 
sezona tiks slēgta.

Tapusi dokumentālā 
filma par Cēsu 
kaujām
  Koncertzālē Cēsis izrādīta Red Dot 
Media studijā tapusī dokumentāli izglī-
tojošā filma skolēniem Cēsu kaujas. Pa
grieziena punkts Latvijas vēsturē (reži-
sors Kaspars Goba, scenārija autors And-
ris Vanadziņš). Tā tapusi Latvijas valsts 
simtgades programmā, gatavojoties Cēsu 
kauju simtgades svinībām. Lente ir divu 
jauniešu ceļojums vēsturē, kas uzskatā-
mi stāsta par valstisko situāciju Latvijā 
1919. gadā un izskaidro Cēsu kauju no-
zīmi Latvijas vēsturē. Latvijas Uzvaras 
dienu, Cēsu kauju simtgadi, Cēsīs svinēs 
22. jūnijā, kad pilsētā gaidāma plaša pasā-
kumu programma.

Valmieras  
5. vidusskolā 
mācību programmā 
būs tekvondo 
apmācība
  No 2019./2020. mācību gada Valmie-
ras 5. vidusskolā 2. un 10. klašu skolē-
niem mācību programmā iekļaus tekvon-
do apmācību. To paredz projekts Tekvon-
do Valmierā. Šī būs pirmā skola Latvijā, 
kas realizē šāda veida apmācību kā daļu 
no mācību programmas. Tekvondo ir aus-
trumu cīņas māksla, kas radusies un attīs-
tījusies Korejā. Tās mērķis ir veicināt ķer-
meņa un gara izaugsmi, sistemātiski un 
mērķtiecīgi pilnveidojot sportista fiziskās 
spējas, vienlaikus nodrošinot ķermeņa un 
prāta harmonisku darbību un paškontroli. 

  Katvaru internātpamatskolā tā ir ga-
diem ilga tradīcija, ka maijā ciemos iero-
das citu speciālo skolu audzēkņi, lai pieda-
lītos katvariešu rīkotajā Latvijas speciālo 
izglītības iestāžu pašdarbības festivālā. 
Šī gada saiets bija jau deviņpadsmitais, 
un tas pulcēja dziedātājus, dejotājus, arī 
teātra spēlētājus no septiņām izglītības 
iestādēm: Rīgas, Sveķiem, Spāres, Liel-
platones, Valmieras un Cēsīm. Protams, 
uzstājās arī paši mājnieki. Katvaru skolēni 
kopā ar savu mūzikas skolotāju Mārtiņu 
Groskaufmani bija sagatavojuši vairākas 
dziesmas, savukārt dejotāju priekšnesu-
mus iestudēja skolotāja Solvita Ādamsone 
un koncertmeistare Inese Lancere. 
  Jau ierasts, ka laiks festivāla dalībnie-
kus parasti lutina – arī šoreiz spīdēja sau-
līte, un visi varēja izbaudīt skaisto dienu, 
uzstāties uz āra skatuvītes, kas bija krāšņi 
izrotāta. Festivālu atklājot, Katvaru skolas 

direktore Agija Straume vedināja bērnus 
aplaudēt gan sev, gan pedagogiem par 
mācību gada laikā paveikto. Malači! Di-
rektore festivālu nosauca par kopābūšanas 
svētkiem un aicināja visus priecāties par 
jauko dienu Katvaros. Un tad pasākuma 
vadību pārņēma jautrais klauns (šajā lo-
mā iejutās sporta un kultūras centra Vid-
riži vadītājs Rūdolfs Pelēkais). Festivālam 
bija izraudzīts moto Viss pa jokam un pa 
īstam, tāpēc netrūka ne jautrības, ne no-
pietna repertuāra. Koncerts noslēdzās ar 
visu dalībnieku kopdziesmu Alfabēts.
  Visām skolām, kas piedalījās festivālā, 
tika balviņas un arī fotostūrītī tapusī bilde 
kopā ar klaunu. – Gribējām, lai skolēniem 
šī tiešām būtu svētku diena, tāpēc sagā-
dājām arī dažādas atrakcijas, – uzsvēra 
Katvaru skolas direktores vietniece Līga 
Liepiņa. Festivāla dalībnieki varēja gan 
pavizināties zirga mugurā, gan samīļot 

trušus, aplūkot Bruno moto skolas spēkra-
tus, izrotāt sevi ar hennas tetovējumiem un 
gliteriem. Interesantas atrakcijas visiem rī-
koja arī Limbažu Bērnu un jauniešu centra 
ļaudis. Protams, arī skolotājiem festivāls 
bija iespēja satikt kolēģus un aprunāties. 
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-at-
tīstības centra (bijušās vājdzirdīgo bērnu 
skolas) pedagoģe Anita Reinerte pastās-
tīja, ka viņu audzēkņi (šoreiz dziedātāji) 
Katvaru festivālā piedalījās ceturto reizi.  
– Mums – gan bērniem, gan skolotājiem – 
šeit ļoti patīk. Tas ir lielisks mācību gada 
noslēgums, – sacīja valmieriete. – Turklāt 
jauki, ka šis nav konkurss, bērni netiek 
vērtēti, bet varam uzstāties savam un klau-
sītāju priekam. Cepuri nost katvariešiem, 
ka viņi jau gadiem ilgi turpina šo tradīciju! 

Lailas PAEGLES
teksts un foto

Katvaros – gadskārtējais Latvijas speciālo 
izglītības iestāžu pašdarbības festivāls

Katvaru skolas 
dziedātāji 
un dejotāji 
ar saviem 
pedagogiem 
Mārtiņu 
Groskaufmani, 
Inesi Lanceri 
un Solvitu 
Ādamsoni 
pirms 
uzstāšanās 
priecīgi 
bildējās kopā 
ar klaunu 
(Rūdolfu 
Pelēko)

Alojas novada 
uzņēmēju 
padome rīko 
izbraukuma 
sēdes 
  Alojas novada uzņēmēju konsultatīvās 
padomes šī mēneša sēde notika kokapstrā-
des uzņēmumā Alewood. Tur kolēģus sa-
gaidīja, viņiem telpas un iekārtas izrādīja 
uzņēmuma vadītājs Egils Viļumsons. Pa-
dome vispirms uzklausīja Alojas Ausekļa 
vidusskolas direktores Inas Šternfeldes 
lūgumu palīdzēt skolai rast finansējumu 
krēslu iegādei, tāpat atbalstīt tautastērpu 
pasūtīšanu nesen izveidotam skolēnu deju 
kolektīvam. Direktore vēl lūdza palīdzēt 
nopirkt balvas, lai sveiktu labākos sportis-
tus un vizuālās mākslas olimpiāžu uzvarē-
tājus. Padome noklausījās viņas teikto un 
solīja lūgumu darīt zināmu arī citiem kolē-
ģiem. Uzņēmējiem bija savi ierosinājumi. 
Viņi ieteica rakstīt pieteikumu LEADER 
programmai, kur sabiedriskā labuma pro-
jektiem ir atsevišķa finansējuma sadaļa. 
Tādā veidā atrisinātos krēslu iegāde, kas 
noteikti nebūs lēti. 
  Padome atgriezās pie jau apspriesta 
jautājuma par vienotu ziedojumu kārtības 
noteikšanu visā novadā. Uzņēmējs Alvis 
Bondars informēja par sakārtoto doku-
mentāciju, šim nolūkam izstrādāto veidla-
pu, tikai vēl atlicis noteikt kritērijus, pēc 
kuriem atbalstīt tādus lūgumus. Visi arī 
noklausījās komercdarbības speciālistes 
Sabīnes Stūres informāciju par dalību Vid-
zemes uzņēmēju dienās Valmierā. 
  Nākamā padomes sēde, kas paredzēta 
jūnija beigās, notiks Staicelē, SIA Draugu 
dārzs.

Gunita OZOLIŅA

Pēc Vidzemes mākslinieku 
izstādes Limbažos pazudušas 
divas gleznas
  Ausekļa redakcijai piezvanīja Limbažu 
mūzikas un mākslas skolas (MMS) direk-
tore Indra Laura Lazdiņa. Viņa Limbažu 
mākslinieku organizācijas un MMS vārdā 
vērsās pie sabiedrības ar lūgumu palīdzēt. 
Pēc Vidzemes mākslinieku izstādes No 
mazā uz lielo darbu noņemšanas un iesai-
ņošanas atdošanai autoriem atklājies, ka 
nav divu gleznu, kas bija skatāmas novada 
pašvaldības ēkas foajē. Tās ir mākslinieces 
Anitas Jansones-Zirnītes 2018. gadā eļļas 
un akvareļa tehnikā tapušās Vienmēr I un 
Vienmēr II, katra 45x55 cm. Šajos darbos 
redzami tēlaini latvju zīmju motīvi. 
  I. L. Lazdiņa pastāstīja, ka 29. aprīlī iz-
stāde tika novākta gan pašvaldības adminis-
tratīvajā ēkā un kultūras namā, gan MMS 
mākslas nodaļā. Katra autora darbi pēc 
piederības satīti caurspīdīgās plēvēs un sa-
stutēti vienkopus, lai, balstoties uz pieņem-
šanas-nodošanas aktu, izsniegtu transportē-
tājiem uz attiecīgajām adresēm Vidzemē. 
Vispirms noņēma tos, kas bija pašvaldības 
ēkā, tad pārveda uz kultūras namu kā darbu 
sākotnējo iesniegšanas punktu, lai pievie-
notu arī tur esošos. MMS direktore pieļauj, 
ka gleznas, iespējams, pazudušas laikā, 
kamēr gaidīja, kad tās pārvedīs uz kultūras 
namu vai arī, esot jau tur, pirms tās tālāk 
nogādātas uzglabāšanai MMS mūzikas no-
daļā Parka ielā. – Kastes tika ieslēgtas ma-
nā kabinetā, un tur neviens tām nevarēja 
piekļūt. Valmieras muzeja pārstāvji pēc sev 
paredzētajām pakām, tostarp Anitas Janso-
nesZirnītes gleznām, ieradās maija vidū. 
Sazinājāmies arī ar citiem iesaistītajiem, 
pieļaujot, ka kāds varbūt netīšām ko sajau-
cis un paņēmis, bet diemžēl nekādas pēdas 
neuzgājām, – viņa sacīja. 

  Ja kāds kaut ko ievērojis vai zina, kur at-
rodas A. Jansones-Zirnītes gleznas, lūgums 
sazināties ar Limbažu MMS, kultūras na-
mu vai pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centru. Laimīgais atradējs var nogādāt tās 
kādā no iestādēm personīgi. Pagaidām 
skolas direktore policijā nav vērsusies. 
Arī darbu autore cerot, ka pazudušie māk-
slas darbi tomēr atradīsies. – Negribas, 
lai šī starpgadījuma dēļ mūsu viesiem pa-
liek rūgtums par jauko izstādi un Limba 
žiem, – viņa piebilda. 

Ilva BIRZKOPE

Mākslinieces Anitas Jansones-Zirnītes abas 
pazudušās gleznas
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Latvijā
t 2019. gada sākumā Latvijā dzīvoja 

1 miljons 920 tūkstošu iedzīvotā-
ju – par 14,4 tūkstošiem mazāk nekā 
pirms gada. Pērn starptautiskās ilgtermi-
ņa migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits 
samazinājās par 4900, kas ir zemākais rā-
dītājs pēdējo 20 gadu laikā, bet negatīva 
dabiskā pieauguma rezultātā divreiz vai-
rāk – par 9500. Pagājušajā gadā Latvijā 
piedzima 19 300 bērnu (par 1514 mazāk 
nekā 2017. gadā), bet nomira 28,8 tūk-
stoši cilvēku (par 63 vairāk). Negatīvais 
dabiskais pieaugums 9,5 tūkst. ir lielākais 
pēdējo septiņu gadu laikā.

t No 4. jūnija bērnu klīniskās univer-
sitātes slimnīcas novietnē Gaiļezers 

pediatra konsultācijas tiks nodroši-
nātas katru dienu no plkst. 8 līdz 22,  
ieskaitot brīvdienas un svētkus. Ja 
būs nepieciešama observācija līdz  
24 stundām vai bērna stacionēšana, tiks 
rekomendēts vērsties bērnu slimnīcas 
novietnē Torņakalns. Plānotās izmaiņas 
saistītas ar abu novietņu apvienošanu, 
ko paredzēts noslēgt 2022. gadā, rekons-
truējot daļu no ēkām Vienības gatvē 45. 
Tad turpmāk visiem pacientiem būs ie-
spējams nodrošināt vienlīdz pieejamas 
medicīnas tehnoloģijas, profesionālu un 
multidisciplināru komandu pieejamību, 
kā arī ārstniecībai atbilstošas telpas un 
vidi.

t 8. jūnijā Daugavpilī un 9. jūnijā 
Madonā ar Best Nordic Strong- 

man 2019 sacensībām, kurās piedalī-
sies 13 atlētu, iesāksies Latvijas atklā-
tais spēkavīru čempionāts. Latviju pār-
stāvēs iepriekšējo gadu Latvijas stiprākie 
vīri, piedalīsies arī sportisti no Somijas, 
Igaunijas un Zviedrijas. Katrā pilsētā at-
lēti demonstrēs savu sportisko raksturu 
un enerģiju piecās disciplīnās. 

t Latvijas Dabas muzejā no 5. līdz 
9. jūnijam būs skatāma izstāde  

Īrisi 2019, kas organizēta sadarbībā 
ar Latvijas Gladiolu un īrisu biedrī-
bu. Šogad izstādē audzētāji īpaši izcels 
tās šķirnes, kas savulaik bija aktuālas un 
pieprasītas, un ar kurām pirms 25 ga-
diem aizsākās biedrības darbs. Izstādē 
eksponēs aptuveni 200 īrisu šķirņu, no 
kurām teju puse ir Latvijā radītās – kriet-
ni izturīgākas, daudz piemērotākas šejie-
nes klimatiskajiem apstākļiem.

Pasaulē
t Izraēlas Knesets ceturtdien nobal-

soja par savu atlaišanu, kas nozīmē, 
ka valstī tiks rīkotas šogad jau otrās 
parlamenta vēlēšanas. Parlaments bal-
soja par atlaišanu, jo premjeram Benja-
minam Netanjahu neizdevās noteikta-
jā termiņā izveidot valdības koalīciju. 
Kneseta vēlēšanas notika pirms nepil-
niem diviem mēnešiem, bet atlaišana ir 
neveiksme B. Netanjahu, kura politiskā 
nākotne tagad ir apdraudēta.

t Nīderlandē aizliegts motociklistu 
klubs Hells Angels (Elles eņģeļi), 

jo Utrehtas tiesa atzinusi, ka tas pār-
kāpj sabiedrisko kārtību un apdraud 
sabiedrību. Aizliegums attiecas ne ti-
kai uz Hells Angels Nīderlandes nodaļu, 
bet arī kluba nodaļām citās valstīs, kas 
vairs nevar darboties Nīderlandē. Hells 
Angels advokāti plāno tiesas spriedumu 
pārsūdzēt. Klubs Hells Angels izveidots 
1948. gadā ASV. Līdzīgi kā virkni citu 
motociklistu bandu, to saista ar organi-
zēto noziedzību.

t Lielbritānijā aprīlī saražots  
70 971 automobilis – par 44,5% 

mazāk nekā attiecīgajā laika periodā 
pērn. Kritums, ko galvenokārt veici-
nājusi pieprasījuma samazināšanās gan 
iekšzemē, gan ārvalstīs, fiksēts vienpad-
smito mēnesi pēc kārtas. Eksporta tirgum 
paredzēto automašīnu ražošanas apjoms 
aprīlī sarucis par 44,7%, bet iekšzemes 
tirgum – par 43,7%. Kopumā gada pir-
majos četros mēnešos automašīnu ražo-
šana Lielbritānijā sarukusi par 23,3%.

Limbažu Galvenās bibliotēkas 
Ģimeņu dienā spēlē un spēlējas
  Limbažu Galvenajā bibliotēkā (LGB) 
uz kārtējo Ģimeņu dienu sanāca apmēram 
70 dažāda vecuma dalībnieku. Pasākuma 
nosaukums Spēlē, spēlē, ko tu spēlē vēs-
ta, ka tas šoreiz bija veltīts spēlēm. Spēlēt 
var ļoti daudz ko, sanākušie minēja savus 
variantus – galda spēles, paslēpes, kenda-
mu, teātri, mūziku utt. Apmeklētājiem bija 
iespēja piedalīties vairākās aktivitātēs, un 
daži to izmantoja, pavadot bibliotēkā vai-
rākas stundas.
  Centrālā vieta bija atvēlēta galda spē-
lēm – bibliotēkā viesojās populārā veikala 
Brain Games pārstāvji. Viņi līdzi bija at-
veduši spēles gan dažādiem vecumiem un 
skaitam, gan interesēm. Spēļu vadītāji pa-
līdzēja orientēties plašajā klāstā, atrast un 
izmēģināt katram atbilstošāko. Savukārt 
visi kendamas fani bibliotēkas terasē va-
rēja veikt dažādus uzdevumus – sacensties 
triku izpildīšanā un pārbaudīt savas zināša-
nas par šo spēli. Viens no uzdevumiem bija 
salikt kendamu no detaļām iespējami īsākā 
laikā. Tas nenācās viegli pat veiklākajiem 
triku pratējiem. Saskaitot punktus, tika no-
skaidrots arī uzvarētājs – Raivis, kurš saņē-
ma pārsteiguma balvu no bibliotēkas. Lie-
liski palīgi šo uzdevumu sagatavošanā un 
organizēšanā bija skolēni Emīls un Alekss, 
kuri ļoti labi pārzina kendamas trikus.
  Īpašu prieku apmeklētājiem sagādāja 
pašu bibliotekāru sagatavotā spēle Dār-
gumu medības – dalībniekam tika iedota 
īpaša karte un, sekojot norādēm, bija jā-

veic asprātīgi uzdevumi, kas saistīti gan 
ar bibliotēkas iepazīšanu, gan pasaku un 
grāmatu nosaukumu atminēšanu. Šajā no-
risē ar azartu iesaistījās ne tikai bērni, bet 
arī pieaugušie. Radošajās darbnīcās varēja 
pagatavot metamos kauliņus, krāsot spēles 
un darīt citas lietas. 
  Bibliotēkas lielākais gandarījums ir ap-
meklētāju prieks par radoši un interesan-

ti pavadītu laiku, tāpēc oktobrī aicināsim 
uz nākamo Ģimeņu dienu, kas būs veltīta 
spoku tēmai. Vasaras brīvlaikā daudzpusī-
gas aktivitātes bērniem, tostarp skolēniem, 
būs pieejamas LGB Bērnu literatūras cen-
trā.

Aiga EVERTOVSKA,
LGB Klientu apkalpošanas centra 

galvenā bibliotekāre

Kārtējā LGB Ģimeņu dienā sanākušie labprāt izmēģināja dažādas spēles, viņiem palīdzēja 
arī Brain Games pārstāvji

Pociemā noslēdzas projekts Mūsu mazā bibliotēka
  Arī Pociema bibliotēka pērn maijā ie-
saistījās starptautiskajā lasīšanas veicinā-
šanas programmā Mūsu mazā bibliotēka. 
Projektu finansēja Kultūras ministrija, iz-
devniecība Liels un mazs, arī Eiropas Sa-
vienības programma Radošā Eiropa. Vese-
lu gadu bibliotēkas vadītāja Rota Donska 
pirmsskolas izglītības iestādes Zīļuks au-
dzēkņiem reizi mēnesī rīkoja aizraujošas 
nodarbības. Bērni klausījās fragmentus no 
jaunākajām grāmatām, atbildēja uz bib-
liotekāres āķīgajiem jautājumiem, zīmēja, 
līmēja, spēlēja prātu attīstošas spēles, mā-
cījās jaunas rotaļas. 
  28. maijā bērnudārza audzēkņi ar au-
dzinātāju Kristīni Oņisimjuku un viņas pa-

līdzi Daci Amoliņu pulcējās projekta no-
slēguma pasākumā. Šoreiz projekta dalīb-
nieki kopīgi lasīja latviešu tautas pasaku 
par garo pupu, piedalījās veiklības spēlē, 
izmantojot pupiņas, pēc tam no pupiņām 
visi kopā līmēja Latvijas kartes kontūru 
un puķi. Izdevās skaisti darbi, bibliotekāre 
mazo lasītāju darinājumus pielika pie sie-
nas. Pupas, kas palika pāri, savos dārziņos 
ļoti vēlējās iestādīt Uģis un Gustavs. 
  Bibliotekāre bērnus iepazīstināja ar 
jaunajām grāmatām, ko viņa iegādājās 
Grāmatu svētkos Umurgā. Visiem ļo-
ti patika Viļa Plūdoņa Zaķīšu pirtiņa, ko 
ilustrējusi māksliniece Agija Stake. Arī 
mūsu bērni ar šo lielisko mākslinieci ti-

kušies nodarbībā svētkos. Katrs bērns no 
projekta atbalstītājiem saņēma skaistu 
diplomu ar ierakstu Lasošajam eiropietim 
par veiksmīgu dalību lasīšanas veicināša-
nas programmā «Mūsu mazā bibliotēka». 
Tos viņiem R. Donska pasniedza kopā ar 
saldumiņu. Viņa pateicās arī bērnudārzam 
par sadarbību: – Bez grāmatām nav iedo-
mājama bērnu izaugsme, tāpēc prieks par 
audzinātāju atsaucību. Mums kopā jāvei-
cina interese par skaisto grāmatu pasauli. 
Audzinātājas un auklītes regulāri nāk uz 
bibliotēku, lai apmainītu izlasītās grāma-
tas. Jūnijā bibliotēkā būs dinozauru izstā-
de – ģimeņu kolekcijas.

Edīte MELNE

  Nedēļas nogalē Staiceles šautuvē Pūces 
norisinājās tradicionālās mednieku sacensī-
bās – ceļojošā Mežkunga kausa 2019 izcī-
ņa. Šaušanas pasākums pulcēja vairāk nekā 
pussimt dalībnieku gan no pašu apkaimes, 
gan kaimiņu novadiem, arī Rīgas. – Šīs 
sacensības lielākoties pulcē vidēji pussimt 
interesentu. Arī šīs bija kupli apmeklētas, 
iespējams, tādēļ, ka tās ir pirmās šaušanas 
sacensību sezonā, – vērtēja staicelietis Ei-
nārs Bērziņš.  

  Kausa izcīņas dalībnieki sacentās divās 
disciplīnās – šaušanā pa skrejošo mežacūku 
un šaušanā pa bluķi. Sacensībās komandu 
vērtējumā uzvarēja un ceļojošo kausu arī 
šogad izcīnīja vietējie – komanda Alojieši 
(Armands Plūmanis, Toms Prokopovičs un 
Valdis Čečiņš). 2. vietā šajā grupā ierin-
dojās Brīvie (Juris Masļeņikovs, Aleksejs 
Bosakovs un Agris Anšmits), bet 3. bija ko-
manda Alūksnes koka dižpīle (Jānis Ločme-
lis, Mārtiņš Ločmelis un Zbišeks Menjoks-

Priede). Individuālajā vērtējumā nepārspēts 
bija V. Čečiņš, bet 2. un 3. vietā ierindojās 
M. Ločmelis un Indulis Kreišmanis. 
  Medību šaušanas sporta sezona Pūcēs 
veiksmīgi atklāta. Līdz rudenim tur gaidā-
mas vēl vairākas sacensības, to vidū tradi-
cionālā Osvalda un Muižnieku kausa izcī-
ņa, arī Latvijas Mednieku savienības Rīgas 
reģiona kausa izcīņa.  

Līga LIEPIŅA
Eināra BĒRZIŅA foto

Mežkunga kausa izcīņas dalībnieki un viņu atbalstītāji

Arī šogad Mežkunga kausā triumfē alojieši
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Rojā būs sava gaismas 
pils
  Mūsu ceļojumā pirmā pietura bija resto-
rāns un atpūtas centrs Otra puse, ģimenes 
uzņēmums, kurā jau 25 gadus saimnieko 
Zane Vaivode. Vispirms atvērta viesnīca 
Roja, bet drīz vien sapratuši, ka ar izgul-
dīšanu vien nepietiek. Viesi vēlas arī pa-
ēst, kaut ko redzēt, izbaudīt. Pie viņiem 
daudzi uzkavējas ilgāk, nekā bija plānoju-
ši. Apkārtnes lielākā vērtība ir daba, jūras 
piekraste un meži, kas sedz lielāko daļu 
teritorijas. Šejienes miers ievelk. Saimnie-
ce īsumā pastāstīja, kā attīstījusies uzņē-
mējdarbība. Gadu gaitā izveidojies savs 
klientu loks. Puse no tiem ir latvieši, otra – 
ārzemnieki. Īpaši daudz ir vāciešu, jo vide, 
virtuve, apkalpošana tiem ir ļoti saprotama. 
Reklamējušies nav – informācija izplatījās 
no mutes mutē, līdz šādi ciemiņi sāka Rojā 
nakšņot regulāri. Daudz ir vācu velotūristu, 
kuru vidējais vecums ir aptuveni 60 gadu. 
Z. Vaivode stāstīja, ka pie viņiem reiz ap-
metās 93 gadus veca riteņbraucēja. – Bija 
sajūta, ka, nokāpjot no riteņa, viņa neva-
rēs paiet! – atminējās saimniece. Arī otrā 
Latvijas malā piekrastes uzņēmēju izaici-
nājumi ir tādi paši, kā mūspusē. Dari, ko 
darīdams, aukstajos gada mēnešos viesu ir 
ievērojami mazāk. – Esam sapratuši, ka to 
nekā nevar ietekmēt, tāpēc jācenšas mak-
simāli nopelnīt vasarā, – apliecināja uzņē-
mēja.
  – Tur top mūsu gaismas pils, – ar tādu 
repliku kurzemniece mums izrādīja sezo-
nas lielāko jaunumu. Rojas brīvdabas es-
trāde atradīsies vien dažus simtus metru no 
viņas īpašuma. – Šobrīd tam nespēju noti-
cēt, bet 29. jūnijā ir atklāšana. Programma 
sezonai izveidota, biļetes pārdošanā, – vi-
ņa komentēja. Būs 1000 sēdvietu un tikpat 
stāvvietu. Projekts izmaksās 2,5 miljonus 
eiro. Rojenietei gan lielāks prieks būtu par 
būvi, kur pasākumi notiktu visu sezonu, ne 
tikai no maija līdz oktobrim… Taču grūti 
iztēloties, ka vietējiem uzņēmējiem, kuri 
strādā kaimiņos, tā nebūs ieguvums. 
  Mums parādīja arī divus atšķirīgus lībie-
šu centrus – saietu namu Kolkas pagastā un 
tautas namu Mazirbē. Pirmais durvis vēris 
vien martā. Telpas ir modernas, labiekār-
totas, to saimiece Ilze Iesalniece-Brukinga 
pastāstīja, ka ēka tapusi ar Dundagas no-
vada pašvaldības atbalstu un tajā darbojas 
divas biedrības. Lībiešu savienības Kolkas 
nodaļa sarūpējusi ekspozīciju, kas stāsta par 
lībiešu dzīvi un kultūru. To lieliski papildi-
nāja Julgī Staltes un Ērika Zepa ekspresīvā 
muzicēšana ar vieglu humoriņu un intere-
santiem stāstiem. Ja dodas uz to pusi ar gru-
pu, noteikti vērts sarunāt ar viņiem priekš-
nesumu. Saietu nams vienlaikus ir Tūrisma 
informācijas centrs un noteikti laba pirmā 
pietura, kur sākt Līvu krasta apceļošanu, 
izzināt nepieciešamo informāciju. Savukārt 
ziemas sezonā namā centīsies ievilināt vie-
tējos – uz vakarēšanu, pasākumiem un cita 
veida sanākšanu. 
  Savukārt Mazirbes lībiešu tautas namā 
jūtama vēsā senatnes elpa. Tam arī ir sava 
loma lībiešu tradīciju uzturēšanā. Taču šo 
centru uztur sabiedriska organizācija, kam 
daudz ko paveikt ir grūtāk nekā pašvaldī-
bai. – Mēs ļoti gribētu, lai tā ir galvenā 
vieta, kur var iepazīt mantojumu, – teica 
brauciena vadītājs Valts Ernštreits. Visi liek 
galvas kopā, lai šo mērķi sasniegtu. Nav 
viegli, bet ir cerīgi.

Pa seno līvu pēdām Kurzemē

Mīti un patiesība par 
Kolkas ragu
  – Vai kāds vēl nekad nav bijis Kolkas 
ragā? – ar šādu jautājumu sākās ekskursija 
vietā, kur Dižjūra sastopas ar Rīgas līča ūde-
ņiem. Mūsu grupā tādi ļaudis bija. Tur tikā-
mies ar novadpētnieci Baibu Šuvcāni, kura 
ir autore vairākām grāmatām un publikāci-
jām par lībisko dzīvesziņu, kultūru, vēsturi. 
Viņa stāstīja gan par dzīvi, gan pašu dabas 
objektu, kas esot ļoti mainīgs. Laikam ejot, 
krasts atkāpies vairākus simtus metru. Līča 
pusē katra vētra noēd pa pieciem… Stās-
tos, kas vēsta par šo vietu, gan daudz kas 
būtu precizējams, jo netrūkst pārspīlējumu. 
Piemēram, labi zināma leģenda par piejūras 
laupītājiem. Tie iesaukti par kājgriežiem, jo 
kuģu katastrofās krastā izskaloto bojāgāju-
šo zvejnieku līķus atbrīvojuši no zābakiem, 
nogriežot ekstremitātes. Pēc tam izkaltē-
juši, un kājas izkritušas… B. Šuvcāne ap-
liecina, ka vēsturē tas tiešām noticis. Taču 
šāda lieta notikusi visapkārt Baltijas jūrai! 
Viņa brīdināja, ka Kolkas ragā nedrīkst pel-
dēties. Kādreizējā Mazirbes skolas direkto-
ra dēls ar diviem radu bērniem gāja peldē-
ties un kopā ar puisīti pazuda, neviens pat 
nepamanīja. Apakšā ir straumes un smiltis. 
Tēvu tas iedvesmoja uzcelt pieminekli jū-
ras paņemtajiem. 
  Vēl bija pāris interesantu pieturpunktu. 
Apciemojām Andri Pitragā. Viņš jau ga-
diem ilgi rūpējas par to, lai ceļotāji var de-
gustēt svaigi kūpinātas zivis – butes, vējzi-
vis, brekšus. Savukārt pie Signes Dišleres 
Dundagā iepazinām ļoti patīkamu kem-
pingu. Vieta meža vidū, bet jūra nav tālu. 
Apmešanās namiņos. Saimniece, iekārtojot 
teritoriju, domājusi par latviešu mentalitāti. 
Esot atpūtā, mēs negribam cits citu redzēt. 
Viņa lēsa, ka dažās vietās stratēģiski varētu 
izvietot vēl kādu malkas grēdu.

Katrā no mums ir 
nedaudz lībieša
  Brauciena laikā uzzinājām ļoti daudz in-
teresanta par to, kā dzīvoja līvi. Galvenais 
vaininieks bija izcilais ekskursijas vadītājs, 
Latvijas Universitātes Lībiešu institūta va-
dītājs un Latvijas Nacionālā nemateriālā 
kultūras mantojuma Lībiešu kultūrtelpa 
pieteikuma autors V. Ernštreits. Protams, 
viņam labi zināms arī mūspuses lībiešu 
ciltskoku pētnieces Rasmas Noriņas pa-
veiktais. Taču galvenais, kas jāuzsver, ka 
Kurzemes situācija ir nedaudz cita. Arī 
tāpēc, ka teritorija nomaļa, daudz izolētā-
ka no pārējās Latvijas. Lībiešu mantojums 
saglabājies līdz mūsdienām, daudz vairāk 
fiksēts, cilvēki to vairāk apzinās. Lībiešu 
valoda pastāvēja līdz 19. gs. 80. gadiem. 
Līdz ar to mūsdienās cilvēki mazāk sajūt 
saikni ar lībisko. V. Ernštreits uzskata, ka 
vajag veidot cilvēkos apziņu, ka tas attiecas 
arī uz viņiem un ir vērtība. Jāpiebilst, ka arī 

Kurzemē ne visi, kuri varētu saukt sevi par 
lībiešu pēctečiem, to dara. Taču šīs saknes 
var atrast daudzi – vajag tikai rakt. Piemē-
ram, mūsu novadnieks, himnas autors Bau-
maņu Kārlis ir lībiešu izcelsmes (ar visiem 
dokumentiem, kas to apliecina). Arī dzej-
nieks Auseklis. V. Ernštreits teic, ka visa 
lībiešu būšana ilgi bija izslēgta no latviešu 
domāšanas. Tas, ka cilvēki vispār apzinās, 
ka tādi lībieši ir, jau ir liels solis, pat ja tā 
nešķiet. Bet darāmā vēl ir daudz. Soli pa 
solim jāiet tālāk. Pētnieka stāstījums bija 
bezgala interesants un pārdomas raisošs. 
  Noslēgumā vēl kāds sīkums. Uzzinā-
jām, ka taipusē tradicionāla ir zivju zupa 
ar pienu. Grupas biedri novaikstījās, ka tas 
neizklausās garšīgi. Es atcerējos, ka mana 
vecmāmiņa savulaik šādu zupu vārīja, un 
nebija nekāda vaina. Tādu gatavoja arī vi-
ņas mamma un vecāmāte... Vai lībiešu ie-
tekmē, nezinu, bet interesanti.

Linda TAURIŅA

Raksta autore Linda ir pārliecināta – ja Kolkā vēl nav būts, 
šī vieta noteikti jāapmeklē

Lībiešu sabiedriskajā centrā Kolkā uzstājas Julgī Stalte un Ēriks Zeps

Ilze Iesalniece-Brukinga rāda žurnālistu ekskursijas dalībniekiem zvejas stāvvada modeli

Piemineklis Jūras paņemtiem brīdina, cik bīstami peldētājiem ir 
Kolkasraga ūdeņi un cik neprognozējama ir jūra

  Šopavasar asociācija Lauku ceļotājs 
aicināja žurnālistus doties uz Līvu krastu. 
Tā sauc aptuveni 80 km Ziemeļkurzemes 
piekrastes ciemu virkni no Ovīšiem līdz 
Ģipkai. Ceļotājs sadarbībā ar vietējiem 
pēdējos gados daudz darījis, lai attīstītu 
tūrismu taipusē – izceltu kultūras man-
tojumu, rosinātu to saglabāt un rādīt ie-
interesētiem viesiem. Tas, ko braucienā 
uzzinājām, – lai gan ļaužu, kuri sevi sauc 
par lībiešiem jeb līviem, palicis ļoti maz, 
viņu pēdas nav zudušas. Tās saglabājušās 
visas Latvijas kultūrā un visskaidrāk sa-
skatāmas tieši Kurzemē. 

ELAIKR307 /elsend/3/adm-unamedne@inbox.lv
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Svei cam nedēļas gaviļniekus!

2019

1. jūnijs
Biruta, Mairita, 

Bernedīne

Zvaigzne ABC 
piedāvā... 
  Apgāds Zvaigzne ABC pasludina jūniju un jūliju par ie-
dvesmas un mīlestības mēnešiem un aicina ikvienu caur 
stāstiem dalīties patiesā pieredzē par to, kā esat saņēmuši 
vai dāvājuši mīlestības dāvanas. Tādēļ tiek gaidīti stās-
ti par notikumiem un pieredzi, kas rakstītāju saviļņojuši, 
motivējuši, ļāvuši uz dzīvi un situācijām paraudzīties no 
cita skatpunkta. Iepriekš nepublicētu stāstu manuskrip-
ti jāiesūta līdz 15. jūlijam elektroniskā formātā uz adresi 
konkurss@zvaigzne.lv. Vairāk informācijas – zvaigzne.lv.
  Zvaigzne ABC latviski izde-
vis psihoterapeitu Dženiferas 
Bārkeres Vūlgeres un Rodžera  
Dž. Vūlgera grāmatu Dieviete 
Tevī. Mūžīgo mītu atbalsis mūs-
dienu sievietes dzīvē. Mīlas die-
viete Afrodīte piedzima no jūras 
putām, apprecējās ar dievu Hē-
faistu, taču kārdināja, iedvesmoja 
un aplaimoja daudzus vīriešus... 
Auglības dieviete Dēmetra drau-
dēja nomērdēt badā cilvēkus, ja 
pazemes valdnieks Aīds neiz-
laidīs virszemē viņas meitu Persefoni... Dabas dievietes 
Artemīdas dusmas varēja būt nāvējošas ikvienam vīrie-
tim, kurš viņu ieraudzīja vai apdraudēja viņas šķīstību… 
Izklausās traki? Mēs, racionāli izglītotie mūsdienu ļaudis, 
augstprātīgi tiecamies uztvert senus mītus, stāstus par die-
viem un dievietēm kā izklaidējošas pasakas vai māņticīgas 
blēņas. Taču patiesībā tā ir augsti attīstīta psiholoģija – ti-
kai ietērpta poētiskā valodā. Un sensenās dievietes nav ne-
kas cits kā arhetipi, kas pārstāv noteiktus sieviešu psiholo-
ģiskos tipus. Mēs instinktīvi sajūtam Afrodīti, Hēru, Atēnu 
un citas dievietes gan sevī, gan kultūras tēlos un simbolos, 
bet diemžēl īsti neapzināmies to spēcīgo ietekmi nedz savā 
ikdienas dzīvē, nedz pasaules norisēs. Šī grāmata aicina 
lasīt mūžīgos mītus kā dieviešu arhetipisko vēsturi, mek-
lēt dieviešu atbalsis šodienā, savā personībā un tādējādi ne 
tikai bagātināt individuālo dvēseles dzīvi, bet arī rūpēties 
par visas cilvēces psihisko veselību.
  Konkurss lasītājiem: Kurš psihoterapeits no Latvi-
jas daudz runājis par dievietes tēmu? Atbildi gaidām līdz  
5. jūnijam (ieskaitot) uz e-pastu ilva@auseklis.lv vai pa 
tālruni 64070327. Viens no jums saņems grāmatu Dieviete 
Tevī. Mūžīgo mītu atbalsis mūsdienu sievietes dzīvē.

Krustvārdu 
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  Horizontāli. 1. Skotijas un Angli-
jas karaļu dinastija. 6. Japāņu fiziķis 
(1906–1979), Nobela prēmijas lau-
reāts. 10. Plata pudele ar stikla aizbāz-
ni. 11. Dumbrvistiņu dzimtas suga. 
12. Jūrmalas pilsētas daļa. 13. Melo-
dijas būtiskāko, vispārīgāko īpašību 
kopums. 14. Liela perioda stāvviļņi 
noslēgtās ūdenstilpēs. 15. Fantas-
tisks daiļliteratūras sacerējums par 
vēsturisku notikumu. 16. Jautājums, 
par ko raksta vai runā. 19. Pakļaujot 
triecienam, sitienam, radīt plīsumus, 
bojājumus. 23. Nelieli dzeramie trau-
ki. 25. Neliela apjoma instrumen-
tāls skaņdarbs ar pastorālu raksturu.  
26. Liels, zemē ligzdojošs plēvspārņu 
kārtas kukainis. 27. Serbu izcelsmes 
amerikāņu izgudrotājs (1856–1943). 
30. Bezkrāsains, sāļš šķidrums, ko 
izdala īpaši acs dobuma dziedzeri. 
34. Mākslīgi iegūts radioaktīvs ele-
ments. 37. Apreibt (parasti mazliet) no 
alkoholiskiem dzērieniem. 38. Vītolu 
dzimtas koks. 39. Franču psihoanalī-
tiķis (1901–1981). 40. Pilsēta Irānas 
ZR. 41. Attālums no viena gala līdz 
otram. 42. Tādas, kurām trūkst dzīves 
pieredzes. 43. Lielākais jūrascūciņu 
dzimtas grauzējs. 44. Sastatnes.
  Vertikāli. 2. Vingrošanas ierīce – 
divās trosēs vai virvēs iekārts stienis. 
3. Krievu baletdejotāja (1910–1998). 
4. Sauss auglis ar vienu sēklu un pār-
koksnējušos augļa apvalku. 5. Eiro-
pas valsts. 6. Signāls, ar ko brīdina par 
briesmām. 7. Citronmētras. 8. Ž. Ver-
na zemūdens kuģa nosaukums. 9. Bi-
jušais Latvijas izglītības un zinātnes 
ministrs (1956.). 16. Valsts institūcija, 
kas valsts vārdā likumā noteiktā kār-
tībā izskata civillietas un krimināl-
lietas. 17. Dobts, lēzens koka trauks. 
18. Upe Turcijā, Sīrijā un Irākā.  

20. Darba zemnieks – lopkopis Mon-
golijā. 21. Latgaļu apdzīvots novads 
12.–13. gs. 22. Tāds, kam ir samērā 
mazs apkārtmērs. 24. Starptautisks 
briesmu signāls. 28. Lielākais kon-
tinents. 29. Tādas, kas izjūt laimi. 
31. Gļotāda, kas ietver zoba kakliņu. 

32. Debespuse. 33. Koka sakne virs 
zemes vai ūdenī. 34. Pilsēta ASV, 
štata centrs. 35. Paņēmienu kopums 
kāda mērķa sasniegšanai. 36. Pilsēta 
Ķīnas austrumos, Hebejas provincē.

Agita LEONTJEVA

24. maija mīklas atrisinājums
  Horizontāli. 1. Mandāts. 4. Kambarnieki. 6. Salūts. 7. Pilula. 9. Šķūtis. 
11. Anīss. 13. Saigas. 15. Restaurēt. 16. Glabāt. 17. Regejs. 18. Amnesti-
ja. 20. Stīgri. 22. Salas. 23. Sapnis. 27. Sveikt. 28. Franss. 29. Autodidakts.  
30. Salakas. 
  Vertikāli. 1. Mamuts. 2. Direktīva. 3. Steķis. 4. Kilti. 5. Imula. 6. Stūr-
galvīgs. 8. Angažements. 9. Špagats. 10. Sirtaki. 11. Absints. 12. Serviss. 
13. Satraps. 14. Sausums. 19. Selekcija. 21. Rieva. 24. Ainas. 25. Akūtas.  
26. Frakts.
  Atminējumus atsūtīja G. Lapšuka, Z. Ābelīte, R. Bičule, A. Tomsone un  
R. Liepiņš-Liepa, Maija R., V. Ozola, R. Tipa un H. Veide.

Sievietes allaž jaunas 
un foršas, vien spoguļi 
nepareizi
  Ar skultieti Birutu ĶEPIŅU sarunā-
jamies viņas dārzā, kas ir sestdienas ga-
viļnieces mīļākā vieta. Tur lekni saauguši 
kartupelēnu laksti un iesakņojusies roze, 
kas atvesta no dzimtenes, – Krimūnām Do-
beles novadā. Tur viņas vecākiem piederēja 
jaunsaimniecība. No četrām ģimenes atva-
sēm šodien viņi palikuši divi – gaviļniece 
un jaunākais brālis, kurš nu ir rīdzinieks. 
  Kad Biruta nākusi pasaulē, mamma iz-
vēlējusies meitiņai vārdu Dzintra. Tēvs de-
vies bērnu reģistrēt, bet tur smiets – rādās, 
ka pasaulē citu vārdu vairs nav, visi grib 
Dzintru. Tad tēvs pārdomājis un nosaucis 
meitu par Birutu. Tādā vārdā bijusi jauka 
meitene kaimiņos. Tā viņas tur augušas – 
divas Birutas. Taču šo ģimeni izsūtīja uz Si-
bīriju un vārdamāsa palika svešumā. Šobrīd 
vecāku mājā dzīvo Birutas brālēns. – Turp 
braucu ciemos, jo kapos apglabāti mani 
vecāki. Tad staigāju pa dārzu, meklēju sa-
vu Serinkas ābeli, – stāsta gaviļniece. Reiz 
kaimiņu večuks grasījies padzīt svešinieci 
no dārza, bet, ielūkojies sejā, nodēvējis vi-
ņu mammas vārdā. Tik ļoti Biruta līdzinās 
savai mātei. 
  Gaviļnieces mamma kopa kolhoza ai-
tas, tētis ārstēja zirgus. Birutas bērnība 
bija mūžīgie gani. Vairāku simtu lielo aitu 
pulku palīdzēja valdīt Kāravs. – Suns bija 
tik gudrs, ka pietika parādīt ceļu, kā jāap-
skrien ap ganāmpulku, un viņš to lieliski 
saganīja. Mēs, bērni, varējām lasīt grāma-
tas. Taču gulēt nedrīkstējām, jo tad arī Kā-
ravs likās uz auss. To sapratām, kad vienu-
reiz aitas iespruka kolhoza redīsos un bija 
milzīgs nesmukums. Vēlāk gan izrādījies, 

ka tieši nograuztajā laukā ir labākie 
redīsi un sapulcē smiets, ka bērniem 
jādod prēmija. Arī vecākiem bija sava 
saimniecība, tādēļ lauku darbi Birutai 
ir zināmi. Bērnībā tie nepatika, bet 
šodien lauku dzīve palikusi atmiņā kā 
jauks laiks. 
  Pēc pamatskolas viņa izvēlējās ce-
ļu uz tehnikumu Saulainē, kur izmā-
cījās par agronomi. Tur iepazinās ar 
viļķenieti Vilni, vēlāk pavadīja viņu 
krievos, kā tolaik dēvēja obligāto ka-
radienestu, un sagaidīja mājās, būdama jau 
agronome vienā no Kurzemes kolhoziem 
pie Liepājas. Jaunā ģimene pārcēlās tuvāk 
vīra radiem. Tobrīd agronomus vajadzēja 
kolhozā Nākotne Skultes pusē. Vilnis sāka 
strādāt kā galvenais agronoms, Biruta – 
vienā no kolhoza iecirkņiem. 
  Pēc tam viņa norīkota apgūt specialitā-
ti, ko šodien piemin ar negācijas pieskaņu.  
– Bet pretī runāt daudz nevarēja. Tādi bija 
laiki. Tos no vēstures neizsvītrot, tāpat kā 
kolhozu gadus. Reizēm kāds ironizē, vai 
jūtam pēc tiem nostalģiju. Jā, jūtam, bet 
tā nav saistīta ar valsts iekārtu. Kā to var 
nesaprast? Tā ir mūsu jaunības balss, kas 
uzrunā, – teic sarunbiedre. Biruta nosūtīta 
mācīties uz Lietuvu partijas skolā Viļņā. 
Iegūtais diploms gan nebijis izcilnieku sar-
kanais un pat ne rozā, bet gana labs. Tolaik 
tur varēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ie-
mācīties lietuviešu valodu. Tagad tā aizmir-
susies, jādomā, lai atrastu pareizos vārdus. 
Ar dažiem studiju biedriem saikne viņai 
palikusi, ar Lietuvu gan vairs ne. Pēc studi-
jām Birutu norīkoja darbā Staicelē. Tur pa-

vadītajos sešos gados šī vieta kļuvusi tuva. 
– Ik reizi, kad esmu portālā «Facebook», 
paskatos, kas jauns Staicelē. Tagad viņa ir 
pensionējusies un dzīvo Skultes centrā – 
Mandegās. Pēdējie darba gadi aizritējuši 
vietējā privātuzņēmumā un pasta nodaļā. 
  Birutai un Vilnim ir divas atvases. Dēls 
dzīvo Ķeguma novada Birzgalē, bet mei-
ta nu jau 13 gadu mīt Lielbritānijas kroņa 
zemē – Gērnsijas salā. Gaviļniecei ir pieci 
mazbērni un tikpat mazmazbērnu. Vistu-
vāk ir abas meitas atvases – viena dzīvo 
turpat kaimiņmājā Skultē, otra Liepupē. 
Ārzemēs ir arī gaviļnieces mazdēls, kurš 
mācību laikā praktizējies Norvēģijā un tur 
palicis. Biruta viesojusies gan pie viņa, gan 
pie meitas. – Man ilgu laiku nedeva mieru 
sajūta, ka meita nevar pierast pie dzīves 
ārzemēs un nejūtas tur laimīga, – atzīstas 
sarunbiedre. Pēc viesošanās Gērnsijā šīs 
sajūtas rimušas. Meitas dzīve sakārtoju-
sies, viņa tur atradusi arī sev dzīvesdraugu. 
Gaviļniece lēš, ka Latvijā neatgriezīsies ne 
meita, ne mazdēls. Varbūt vienīgi tad, kad 
būs sasnieguši pensijas vecumu... Stāstot, 

cik ļoti skumst pēc abiem, Birutas acīs ir 
asaras. – Bet tā ir viņu dzīve. Galvenais, lai 
pašiem klājas labi, – sarunbiedre mierina 
sevi.
  Gaviļniece dzīvesprieku un spēku gūst 
no zemes, rušinoties dārzā. Ļauties pagu-
rumam ikdienā viņai liedz mazmeitas dā-
vinātais sunītis. Birutai jau sešos rītā jābūt 
gatavai sākt dienu ar iziešanu pagalmā, kur 
suņukam kārtojamas svarīgas darīšanas. 
Pēc tam ir kafija komplektā ar draugiem.lv 
un facebook.com. Rīta un pusdienas cēliens 
aizrit darbos. Vakarpusē, kamēr lielie vēl 
darbā, bērnudārzā jāsaņem jaunākā ģime-
nes audze. Jāpagatavo vakariņas un našķi 
mazajiem un allaž jārūpējas, lai pagraba 
plauktos vairotos krājumi ziemai. Savām 
nodarbēm paliek vakara stundas. 
  Viņa labprāt iesaistās arī pensionāru 
biedrības Ābele aktivitātēs. Tur ir tuvākas 
draudzenes, ar kurām kopā svinēt svētkus 
un atzīmēt jubilejas ar kūku un šampanieti. 
– Man patīk iziet pasaulē, – viņa atzīstas. 
– Un kādēļ ne? Gaviļniece smej, ka, tāpat 
kā citas sievietes, jūtas jauna un forša. Tikai 
spoguļi gadus rāda nepareizi un tā dažkārt 
samāna veselību. Taču patlaban tās joci-
ņiem vaļu ļaut nevar un jāpriecājas, ka pa-
gājusi Birutas nemīlētā ziema. Varbūt tādēļ, 
ka pasaulē nākusi vasarā, šis ir viņas laiks. 

Aijas SEDLIŅAS teksts un foto

ELAIKR307 /elsend/3/adm-unamedne@inbox.lv
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PIRMDIENA,
3. jūnijs

LTV 1
5.20 Nacionālie dārgumi. 100 g  
kultūras. 6.00 700 pasaules 
brīnumi. Azerbaidžāna. 6.30 
Rīta «Panorāma». 8.35  «Mīlas 
viesulis». 9.35  «Atmaksa». 
10.35 Top-Shop piedāvā. 10.55  
n «Kāzu ceļojums četratā». 12.45  
Top-Shop piedāvā. 13.05 Ķepa 
uz sirds. 13.35 Mēs ar brāli – 
kolosāli!. 13.50  «Lēna, mana 
mūža mīlestība». 14.40 Top-Shop 
piedāvā. 15.00 Krustpunktā. 
16.00  «Atmaksa». 17.00  
 «Mīlas viesulis». 18.00 Dienas 
ziņas. 18.55 Ceturtā studija. 
19.30 Aizliegtais paņēmiens. 
20.30 Panorāma. 21.15 V.I.P. –  
Veiksme. Intuīcija. Prāts. 22.00 
Sporta studija. 22.45 Atslēgas. 
23.00 Nakts ziņas. 23.20 De 
facto. 23.50 Dzimtas detektīvs. 
0.50 Pasaules panorāma. 1.20 
Nacionālie dārgumi. 100 g  
kultūras.

LTV 7
6.00 1000 jūdžu Indijā. 6.30  
Mult. f. 7.20  «Randiņš ar manu 
tēti». 8.15 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras. 9.00 Citādi 
latviskais (Cytaidi latviskais).  
9.30 Vienmēr formā!. 10.00  
 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes 
mantojums». 11.00  «Muhtara 
atgriešanās». 11.55  «Divi 
vienā». 12.55 Bez aizvainojuma 
(kr. val.). 13.30 «Euromaxx». 
14.00 Izgudrotāji. 14.30 Latvijas 
sirdsdziesma. 15.25 Būt latvietim. 
Īrija. 16.05 v «Bezbailīgie. 
Gadsimta izaicinājums».  
17.00 Melu laboratorija. 18.05  
 «Muhtara atgriešanās». 19.00  
Šovakar (kr. val.). 19.35 Bez 
aizvainojuma (kr. val.). 20.10  
v «Neizpētītā Amazone». 21.20 
FIFA U-20 Pasaules kausa izcīņa 
futbolā. Astotdaļfināls. 23.30  
 «Midsomeras slepkavības». 
1.15 Aculiecinieks. 1.30 
«Euromaxx».

LNT
5.00 Karamba!. 5.25 Ticīgo 
uzvaras balss. 5.50 Mult. f. 6.00  
900 sekundes. 8.10  «Daktere 
Kvinna». 9.20  «Lieliskais 
gadsimts». 10.25 Televīzijas 
veikals. 10.40  «Uzvarētājas  
un zaudētājas». 11.40  
n «Nelaimīgi līdz mūža galam». 
13.45 Televīzijas veikals. 14.00 
Degpunktā. 14.30 Izdzīvotāji. 
15.30  «Radu būšana». 16.35 
 «Krist kārdinājumā». 17.40 
Mani virtuves noslēpumi. 17.50 
LNT ziņas. 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi. 19.00  «Sievišķīgās 
atriebības». 20.00 LNT ziņas. 
20.35 Transports šodien, 
rīt. 20.40 Degpunktā. 21.10 
Ekstrasensi – detektīvi. 22.45  
n «Saļut-7». 0.55 LNT ziņu  
Top 10. 1.40 «Dzīvīte» brīvdienās. 
2.05  «Sievišķīgās atriebības». 
2.45 Degpunktā. 3.10 900 
sekundes.

TV 3
5.00  «Bekstroms». 5.55  
 «Pēdējais īstais vīrs». 6.30 
Mult. f. 7.55  «Divarpus vīru». 
8.55 n «X cilvēki. Apokalipse». 
11.50 Smieklīgākie videokuriozi. 
12.25 Televeikala skatlogs. 12.40 
Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. 
13.40  «Māmiņas». 14.50  
 «Pilna māja». 15.55  «Viņas 
melo labāk». 17.05  «Bīstamās 
mājsaimnieces». 18.00  
 «Divarpus vīru». 19.00 TV3 
ziņas. 19.35 Bez tabu. 20.20  
 «Viņas melo labāk». 21.00  
 «Radiņi». 22.00  «Ilūzija». 
23.00  «Noziedzīgie prāti: ārpus 
robežām». 23.55 Nekā personīga. 
1.00 Sveika, Rīga!. 1.30  
 «UgunsGrēks». 3.45 TV3 ziņas. 
4.15 Bez tabu.

OTRDIENA,
4. jūnijs

LTV 1
5.00 1000 jūdžu Mjanmā. 5.30 
100 līdz 100. 6.00 Zemes stāsti. 
6.30 Rīta «Panorāma». 8.35  
 «Mīlas viesulis». 9.35  
 «Atmaksa». 10.35 Top-Shop  
piedāvā. 10.50 Latvijas 
sirdsdziesma. 11.45 Sporta 

TV programma
studija. 12.30 Kultūršoks. 100 g 
kultūras. 12.45 Top-Shop  
piedāvā. 13.05 Citādi latviskais 
(Cytaidi latviskais). 13.35 
Aculiecinieks. 13.50  «Lēna, 
mana mūža mīlestība». 14.40 
Top-Shop piedāvā. 15.00 
Krustpunktā. 16.00  «Atmaksa». 
17.00  «Mīlas viesulis». 18.00 
Dienas ziņas. 19.00 Zemes stāsti. 
19.30 Sirmais. Kulta ēdieni. 20.30 
Panorāma. 21.15 1:1. Aktuālā 
intervija. 22.05 v «Brisele». 
23.20 Nakts ziņas. 23.35  
n «Slepkavības Kornuaijā».  
1.20 n «Mīļā meita».

LTV 7
5.00 Vienas dienas restorāns. 
5.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. 
6.00 1000 jūdžu Indijā. 6.30  
Mult. f. 7.25 Eiropa fokusā.  
7.55 Sporta spēks. 8.30  
v «Vladivostoka». 9.00 
Aizliegtais paņēmiens. 10.00 
 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes 
mantojums». 11.00  «Muhtara 
atgriešanās». 11.55  «Divi 
vienā». 12.55 Punkti uz i (kr. val.). 
14.30 Vienmēr formā!. 15.00  
v «Neizpētītā Amazone». 16.05 
 «SOKO Štutgarte». 17.00 Melu 
laboratorija. 18.05  «Muhtara 
atgriešanās». 19.00  Šovakar  
(kr. val.). 19.35 v «Drosmīgie:  
izdzīvošana un glābšana». 20.05  
v «Itālijas noskaņas». 21.10  
v «Vēstule no Dalbes». 21.20  
FIFA U-20 Pasaules kausa 
izcīņa futbolā. Astotdaļfināls. 
23.30 Pasaules meistarsacīkstes 
hokejā. 1.40 Vienmēr formā!.

LNT
5.00 Karamba!. 5.25 Ticīgo 
uzvaras balss. 5.50 Mult. f. 6.00  
900 sekundes. 8.10  «Daktere 
Kvinna». 9.20  «Lieliskais 
gadsimts». 10.25 Televīzijas 
veikals. 10.40  «Uzvarētājas un 
zaudētājas». 11.40 n «Ideāls  
pāris». 13.45 Televīzijas 
veikals. 14.00 Degpunktā. 
14.30 Izdzīvotāji. 15.30  «Radu 
būšana». 16.35  «Krist  
kārdinājumā». 17.40 Mani 
virtuves noslēpumi. 17.50 LNT 
ziņas. 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi. 19.00  «Sievišķīgās 
atriebības». 20.00 LNT ziņas. 
20.40 Degpunktā. 21.10  
n «Ideālā līgava». 23.05  
 «Amerikāņi». 23.55  
n «Nelaimīgi līdz mūža galam». 
1.35 «Dzīvīte» brīvdienās. 1.55 
 «Sievišķīgās atriebības». 2.40 
Degpunktā. 3.00 900 sekundes.

TV 3
5.00  «Bekstroms». 5.55  
 «Pēdējais īstais vīrs». 6.30  
Mult. f. 7.55  «Divarpus vīru». 
8.55 n «Fantastiskais četrinieks». 
11.00 Televeikala skatlogs. 
11.15 Mult. f. 11.40  «Bīstamās 
mājsaimnieces». 12.40 Īstās 
mājsaimnieces. Beverlihilsa. 
13.40  «Māmiņas». 14.50  
 «Pilna māja». 15.55  «Viņas 
melo labāk». 17.05  «Bīstamās 
mājsaimnieces». 18.00  
 «Divarpus vīru». 19.00 TV3 
ziņas. 19.35 Bez tabu. 20.20  
 «Viņas melo labāk». 21.00  
 «Kobra». 22.05  «Skorpions».  
23.05  «Zibsnis». 24.00 Mult. f.  
0.30 Pasaules spožākie talanti. 
1.00  «UgunsGrēks». 3.45 TV3 
ziņas. 4.15 Bez tabu.

TREŠDIENA,
5. jūnijs

LTV 1
5.00 1000 jūdžu Mjanmā. 5.30 
 «Smalkais stils». 6.00 Zemes 
stāsti. 6.30 Rīta «Panorāma». 
8.35  «Mīlas viesulis». 9.35  
 «Atmaksa». 10.35 Top-Shop  
piedāvā. 10.55  «Eņģeļu iela 9.  
Pelnrušķītes mantojums». 11.55 
Personība. 100 g kultūras. 12.55 
Top-Shop piedāvā. 13.15 Vides 
fakti. 13.50  «Lēna, mana mūža 
mīlestība». 14.40 Top-Shop 
piedāvā. 15.00 Krustpunktā. 
16.00  «Atmaksa». 17.00  
 «Mīlas viesulis». 18.00 Dienas 
ziņas. 19.00 Zemes stāsti. 19.30 
Sirmais. Kulta ēdieni. 20.30 
Panorāma. 21.10 Latvijas Loto 
izlozes. 21.20 n «Mirāža» 1.s. 
22.45 Vienas dienas restorāns. 
23.15 Nakts ziņas. 23.30  
 «Liecinieki». 0.35 v «Brisele». 
1.50 Dzintara puse.

LTV 7
5.00 Ar sapni mugursomā. 5.30  
Piedzīvojums dabā. 6.00 1000 
jūdžu Indijā. 6.30 Mult. f. 7.00 
Kas te? Es te!. 7.30 Projekts 
«Nākotne». 8.00 Skaņusaite 
Latvijā. 8.25 De facto. 9.00 
Province. 9.30 Saknes 
debesīs. 10.00  «Eņģeļu iela 
9. Pelnrušķītes mantojums». 
11.00  «Muhtara atgriešanās». 
11.55  «Divi vienā». 12.55 
Personīgā lieta (kr. val.). 13.25 
Eiropa fokusā. 13.55 Veiksmīgs 
uzņēmējs Latvijā. 14.25  
v «Lielā pārcelšanās». 15.00  
v «Itālijas noskaņas». 16.05  
 «SOKO Štutgarte». 17.00 Melu 
laboratorija. 18.05  «Muhtara 
atgriešanās». 19.00  Šovakar  
(kr. val.). 19.35 v «Bezceļu 
tūrisms». 20.05 v «Svētās 
vietas». 21.10  «SOKO 
Štutgarte». 22.00 Ghetto Games 
dienasgrāmata. 22.15 Futbola 
algoritms. 22.45 Pasaules 
meistarsacīkstes hokejā. 0.55  
v «Bezceļu tūrisms». 1.25  
Eiropa fokusā.  

LNT
5.00 Karamba!. 5.25 Ticīgo 
uzvaras balss. 5.50 Mult. f. 6.00  
900 sekundes. 8.10  «Daktere 
Kvinna». 9.20  «Lieliskais 
gadsimts». 10.25 Televīzijas 
veikals. 10.40  «Uzvarētājas un 
zaudētājas». 11.40 n «Ideālā 
līgava». 13.45 Televīzijas 
veikals. 14.00 Degpunktā. 14.30 
Izdzīvotāji. 15.30  «Radu  
būšana». 16.35  «Jaunava 
Džeina» 1.s. 17.40 Mani virtuves 
noslēpumi. 17.50 LNT ziņas. 
18.00 Mani virtuves noslēpumi. 
19.00  «Sievišķīgās atriebības». 
20.00 LNT ziņas. 20.40 
Degpunktā. 21.10 Zebra.  
21.25  «Sirds dakteris». 22.35  
n «Juras laikmeta parks».  
1.05 Atspēriens izaugsmei.  
1.30 Attīstības kods. 1.50  
 «Sievišķīgās atriebības». 2.35 
Degpunktā. 3.00 900 sekundes.

TV 3
5.00  «Bekstroms». 5.55  
 «Pēdējais īstais vīrs». 6.30 
Mult. f. 7.55  «Divarpus 
vīru». 8.55 n «Otzi un laika 
noslēpums». 11.00 Televeikala 
skatlogs. 11.15 Mult. f. 11.40 
 «Bīstamās mājsaimnieces».  
12.40 Īstās mājsaimnieces. 
Beverlihilsa. 13.40  «Māmiņas». 
14.50  «Pilna māja». 15.55  
 «Viņas melo labāk». 17.05 
 «Bīstamās mājsaimnieces». 
18.00  «Divarpus vīru». 19.00 
TV3 ziņas. 19.35 Bez tabu. 20.20  
 «Viņas melo labāk». 21.00 
Gatava pārvērtībām. 21.45  
Ekstrasensu cīņas. 23.20  
 «Mika». 0.50  «UgunsGrēks». 
3.40 TV3 ziņas. 4.10 Bez tabu.

CETURTDIENA,
6. jūnijs

LTV 1
5.00 1000 jūdžu Mjanmā. 5.30 
Vides fakti. 6.00 Zemes stāsti. 
6.30 Rīta «Panorāma». 8.35  
 «Mīlas viesulis». 9.35  
 «Atmaksa». 10.35 Top-Shop 
piedāvā. 10.50 Aizliegtais 
paņēmiens. 11.50 1:1. Aktuālā 
intervija. 12.45 Top-Shop 
piedāvā. 13.05 Dzirdi balsis ar 
Kārli Kazāku. 13.35 Aculiecinieks. 
13.50  «Lēna, mana mūža 
mīlestība». 14.40 Top-Shop 
piedāvā. 15.00 Krustpunktā. 
16.00  «Atmaksa». 17.00  
 «Mīlas viesulis». 18.00 Dienas 
ziņas. 19.00 Zemes stāsti. 19.30 
Sirmais. Kulta ēdieni. 20.30 
Panorāma. 21.15 v «Garāžas». 
21.45 Atslēgas. 22.00  «Uzticies 
man!». 23.05 Nakts ziņas. 23.20 
Nacionālie dārgumi. 100 g  
kultūras. 0.10 Daudz laimes, 
jubilār!. 0.55 LTV – 60. Zelta 
arhīvs.

LTV 7
5.00 Ar sapni mugursomā. 5.30  
Kā apturēt globālo sasilšanu?. 
6.00 1000 jūdžu Indijā. 6.30  
Mult. f. 7.00 Kas te? Es te!. 7.30 
Pie stūres. 8.00 100 līdz 100. 
8.30 Sajūti Latgali!. 9.00 Vides 
fakti. 9.30 Dzimis Eiropā. 10.00  
 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes 
mantojums». 11.00  «Muhtara 

atgriešanās». 11.55  «Divi 
vienā». 12.55 12 elementi ainavā. 
13.25 Projekts «Nākotne». 13.55  
v «Svētās vietas». 15.00 
v «Kalnu ārstniecisko augu 
noslēpums». 15.55 v «Tunzivju 
audzētavas». 16.05  «SOKO 
Štutgarte». 17.00 Melu 
laboratorija. 18.05  «Muhtara 
atgriešanās». 19.00 Šovakar 
(kr. val.). 19.35  «Izmeklētājs 
un jūra» 1.s. 21.15  «SOKO 
Štutgarte». 22.10 Sporta studija. 
22.55 Pasaules meistarsacīkstes 
hokejā. 1.05 v «Bezceļu tūrisms. 
Altajs». 1.35 Projekts «Nākotne». 

LNT
5.00 Karamba!. 5.25 Ticīgo 
uzvaras balss. 5.50 Mult. f. 6.00 
900 sekundes. 8.10  «Daktere 
Kvinna». 9.20  «Lieliskais 
gadsimts». 10.25 Televīzijas 
veikals. 10.40  «Uzvarētājas 
un zaudētājas». 11.40 n «Vai 
sacīt jāvārdu?». 13.45 Televīzijas 
veikals. 14.00 Degpunktā. 14.30 
Izdzīvotāji. 15.30  «Radu  
būšana». 16.35  «Jaunava 
Džeina». 17.40 Mani virtuves 
noslēpumi. 17.50 Ziņas sešos. 
18.00 Mani virtuves noslēpumi. 
19.00  «Sievišķīgās atriebības». 
20.00 LNT ziņas. 20.40 
Degpunktā. 21.10 Izdzīvotāji. 
22.30 Uz nažiem. Viesnīcas. 
23.35 n «Viss par vīriešiem». 
1.10  «Hūberts un Štallers». 1.55 
 «Sievišķīgās atriebības». 2.40 
Degpunktā. 3.05 900 sekundes.

TV 3
5.00  «Bekstroms». 5.55  
 «Pēdējais īstais vīrs». 6.30 
Mult. f. 7.55  «Divarpus vīru». 
8.55 n «Rasela neprāts». 10.55 
Televeikala skatlogs. 11.15 
Mult. f. 11.40  «Bīstamās 
mājsaimnieces». 12.40 Īstās 
mājsaimnieces. Beverlihilsa. 
13.40  «Māmiņas». 14.50  
 «Pilna māja». 15.55  «Viņas 
melo labāk». 17.05  «Bīstamās 
mājsaimnieces». 18.00  
 «Divarpus vīru». 19.00 TV3 
ziņas. 19.35 Bez tabu. 20.20 
 «Viņas melo labāk». 21.00 
Vajātie. 22.05 n «Dedpūls». 0.15 
 «Kobra». 1.10 Mult. f. 1.45  
 «UgunsGrēks». 3.50 TV3 ziņas. 
4.20 Bez tabu.

PIEKTDIENA,
7. jūnijs

LTV 1
5.00 1000 jūdžu Mjanmā. 5.30 
 «Smalkais stils». 6.00 Zemes 
stāsti. 6.30 Rīta «Panorāma». 
8.35  «Mīlas viesulis». 9.35  
 «Atmaksa». 10.35 Top-Shop 
piedāvā. 10.50 LV jaunatklāšanas 
raidījums Te!. 11.55 V.I.P. – 
Veiksme. Intuīcija. Prāts. 12.45 
Top-Shop piedāvā. 13.05 
Klausītājs. 13.35 Aculiecinieks. 
13.50  «Lēna, mana mūža 
mīlestība». 14.40 Top-Shop 
piedāvā. 15.00 Krustpunktā. 
16.00  «Atmaksa». 17.00  
 «Mīlas viesulis». 18.00 Dienas 
ziņas. 18.55 n «Kur pazudis 
Elvis?». 20.30 Panorāma. 21.15 
 «Šekspīra un Hetavejs». 22.05 
 «Daktere Fostere». 23.10 
Nakts ziņas. 23.25 Latvijas 
sirdsdziesma. 0.20  «Uzticies 
man!». 1.25 LV jaunatklāšanas 
raidījums Te!. 2.25  «Liecinieki». 
3.30 LTV – 60. Zelta arhīvs. 
4.00 v «Dienasgrāmata pēc 
pasūtījuma». 4.45 Sporta studija.

LTV 7
5.00 Sajūti Latgali!. 5.30 v «Logs 
uz pasauli. Marseļa». 6.00 1000 
jūdžu Indijā. 6.30 Mult. f. 7.25 
«Euromaxx». 7.55 v «Tuvu prom 
savā vietā». 8.25 Aculiecinieks. 
8.40 700 pasaules brīnumi. 
Malaizija. 9.10 1:1. Aktuālā 
intervija. 10.00  «Eņģeļu iela 9.  
Pelnrušķītes mantojums». 11.00 
 «Muhtara atgriešanās». 11.55 
 «Divi vienā». 12.55 Pie stūres. 
13.25 v «Bezbailīgie. Gadsimta 
izaicinājums». 13.55 Nacionālie 
dārgumi. 100 g kultūras. 14.35 
Personība. 100 g kultūras. 15.30 
 «SOKO Štutgarte». 16.20 FIFA 
U-20 Pasaules kausa izcīņa 
futbolā. Ceturtdaļfināls. 18.30 
v «Drosmīgie: izdzīvošana un 
glābšana». 19.00 Šovakar (kr. 
val.). 19.30 Pārbaudes spēle 
basketbolā sievietēm. Latvija –  
Turcija. 21.40 FIFA U-20 
Pasaules kausa izcīņa futbolā. 
Ceturtdaļfināls. 23.40 Ghetto 
Games dienasgrāmata.  
23.55 Eiropa koncertos. 0.50  
v «Futbolā sīkumu nav». 1.50  

v «Nanotehnoloģijas acu un 
ausu reģenerēšanā». 2.05 
Starptautiskais sporta deju 
festivāls Baltic Grand Prix. 4.05  
v «Neparastās profesijas» 1., 2.s.

LNT
5.00 Karamba!. 5.25 Ticīgo 
uzvaras balss. 5.50 Mult. f. 6.00 
900 sekundes. 8.10  «Daktere 
Kvinna». 9.20  «Lieliskais 
gadsimts». 10.25 Televīzijas 
veikals. 10.40  «Uzvarētājas un 
zaudētājas». 11.40 n «Vietējais 
varonis». 13.45 Televīzijas 
veikals. 14.00 Degpunktā. 
14.30 Izdzīvotāji. 15.30  «Radu 
būšana». 16.35  «Jaunava 
Džeina». 17.40 Mani virtuves 
noslēpumi. 17.50 Ziņas sešos. 
18.00 Mani virtuves noslēpumi. 
19.00  «Sievišķīgās atriebības». 
20.00 LNT ziņas. 20.40 
Degpunktā. 21.10  «Agata Kristi. 
Erkils Puaro». 23.15 n «Sicario: 
narkokarš». 1.25  «NCIS: 
Losandželosa». 2.05  «Dzimuši 
policisti». 2.45 Degpunktā. 3.10 
900 sekundes.

TV 3
5.00  «Bekstroms». 5.55  
 «Pēdējais īstais vīrs». 6.30  
Mult. f. 7.55  «Divarpus vīru». 
8.55 Mult. f. «Madagaskaras 
pingvīni». 11.00 Televeikala 
skatlogs. 11.15 Mult. f. 11.40 
 «Bīstamās mājsaimnieces». 
12.40 Īstās mājsaimnieces. 
Beverlihilsa. 13.40  «Māmiņas». 
14.50  «Pilna māja». 16.05 
Spēļu šovs Candy Crush. 17.05 
 «Bīstamās mājsaimnieces». 
18.00  «Divarpus vīru».  
19.00 TV3 ziņas. 19.35 Bez 
tabu. 20.20 Mult. f. «Alvins un 
burunduki. Aizburājuši». 22.00  
n «Sastrēgumstunda». 0.05  
n «Sveicināti mājās!». 1.50 
 «UgunsGrēks». 3.50 TV3 ziņas. 
4.20 Bez tabu.

SESTDIENA,
8. jūnijs

LTV 1
5.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku. 
6.00 Personība. 100 g kultūras. 
7.00 Mult. f. 9.00 Kas te? Es te!. 
9.30 Mult. f. 10.00 Ķepa uz 
sirds. 10.30 n «Pasaka par 
Lietus Trūdi». 11.35 Bērnu 
deju lieluzvedums Trejdeviņi 
gaismas tilti. 13.45 Vienas dienas 
restorāns. 14.15 v «Latvijas 
kods. Rīgas kungi». 14.45  
 «Poldarks». 17.00 v «Dabas 
arhitekti. Ligzda» 1.s. 18.00 
Dienas ziņas. 18.20 Atslēgas. 
18.35 Ielas garumā. 19.05 Vides 
fakti. 19.35 Latvijas sirdsdziesma. 
20.30 Panorāma. 21.10 Latvijas 
Loto izlozes. 21.25 Nacionālā 
teātra izrāde Latgola.lv 2. 0.30  
 «Šekspīra un Hetavejs». 1.25  
 «Daktere Fostere». 2.25 Pūtēju 
orķestra Rīga 40 gadu jubilejas 
galā koncerts Mūzika iedvesmai!. 
4.35 Nacionālie dārgumi. 100 g 
kultūras. 

LTV 7
5.10 Pie stūres. 5.30 Aktuālā 
reportāža. 6.00 Kas te? Es te!.  
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss 
ir iespējams. 7.30 Province. 
8.00 Latvijas novadu cīņas. 9.00 
Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. 9.30 
V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts. 
10.15 2018. Latvijas hronika. 
10.30 Sporta studija. 11.15 
Baltijas valstu bērnu talantu šovs 
Bravo!. 13.15 XXVI Vispārējie  
latviešu dziesmu un XVI deju 
svētki. Pasaules latviešu dienu 
deju un folkloras kopu koncerts 
Cilvēks. Mūžs. Dimd. 15.25 
Aizliegtais paņēmiens. 16.25 
Eiropa koncertos. 17.20  
v «Mihaels Martins. Pasaules 
tuksneši». 18.20 FIFA U-20 
Pasaules kausa izcīņa 
futbolā. Ceturtdaļfināls. 20.30 
Aculiecinieks. 20.50 Eiropas Zelta 
līga volejbolā. Beļģija – Latvija. 
22.50 Daudz laimes, jubilār!. 0.15 
 «Izmeklētājs un jūra» 1.s. 2.00 
Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas 
koncerts Paldies, kolosāli!. 3.55 
v «Rūpes par Zemi». 4.30  
12 elementi ainavā.

LNT
5.00 Karamba!. 5.30 Miljonāru 
savedēja. 7.00 Sagraizītie. 8.00  
 «Kristela». 9.30 v «Nofilmēts. 
Avionegadījumu liecinieki». 
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās. 
11.00 Attīstības kods. 11.35 
Piedzīvojums bez robežām. 
12.05 Mani remonta noteikumi. 
16.40 Reiz Krievijā. 17.50 Ziņas 

sešos. 18.00  «Teksasas 
reindžers». 20.00 LNT ziņas. 
20.40 «Degpunktā» sestdienā. 
21.05  «Ievainotā mīlestība». 
23.15 n «Krāmu tirdziņu mistērija. 
Slepkavības lieta». 1.00  
n «Ideāls pāris». 2.20 n «Vai 
sacīt jāvārdu?». 3.40  «Teksasas 
reindžers».

TV 3
5.00  «Kvantiko». 5.55  
Amerikāņu nindzjas. 7.10 Mult. f.  
8.35 v «Zoodārza slepenā 
dzīve». 9.45 Televeikala skatlogs. 
10.00 Sveika, Rīga!. 10.35 
Autoziņas. 11.10  «Radiņi». 
12.10 Tēta nedienas Latvijā. 
13.55 Spēļu šovs Candy Crush. 
14.50 Smieklīgākie videokuriozi. 
15.25 n «Fantastiskais četrinieks 
un Sudraba sērfotājs». 17.20 
Mult. f. «Alvins un burunduki. 
Aizburājuši». 19.00 TV3 ziņas. 
19.35 Mult. f. «Supersuns Bulta». 
21.40 n «Nacionālie dārgumi». 
0.15 n «Dedpūls». 2.20  
 «UgunsGrēks». 4.30 TV3 ziņas.

SVĒTDIENA,
9. jūnijs

LTV 1
5.20 Nacionālie dārgumi. 100 g 
kultūras. 6.00 Personība. 100 g 
kultūras. 7.00 Mult. f. 9.00 Kas 
te? Es te!. 9.30 Mult. f. 9.55 Jetiņš 
lasa. 1., 2.s. 10.15 Mult. f. 10.50  
 «Randiņš ar manu tēti». 11.45 
Mēs ar brāli – kolosāli!. 12.00 
Dievkalpojums. 13.00 Uzvelc 
tautastērpu!. 13.35 Kūku kari. 
14.35  «Mēnessakmens». 15.30 
Latvijas sirdsdziesma. 16.25 
Ķepa uz sirds. 17.00 v «Labu 
apetīti no Žerāra Depardjē!». 
18.00 Dienas ziņas. 18.20 Dzirdi 
balsis ar Kārli Kazāku. 18.50  
n «Pagātnes vilinājums». 20.30 
Panorāma. 20.45 De facto. 21.35 
n «Slepkavības Lotringā». 23.20 
n «Virs mums ir tikai debesis». 
1.05 v «Dabas arhitekti. 
Ligzda» 1.s. 2.05  «Poldarks». 
4.15 Atslēgas. 4.35 Nacionālie 
dārgumi. 100 g kultūras.

LTV 7
5.00 Province. 5.30 Sporta 
spēks. 6.00 Kas te? Es te!. 7.00 
Karaliste. 7.30 Vides fakti. 8.00 
Sajūti Latgali!. 8.30 Biznesa 
pasaule. 9.00 Pukša dziedāšanas 
svētki. 10.00 Nedēļas apskats. 
10.30 Brīnumu laboratorija. 
11.00 n «Pasaka par Lietus 
Trūdi». 12.10 Bērnu un jauniešu 
mūsdienu dziesmu izpildītāju 
konkurss Balss pavēlnieks.  
13.40 XXVI Vispārējie latviešu 
dziesmu un XVI deju svētki. 
Noslēguma koncerts Zvaigžņu 
ceļā. 18.45 Aculiecinieks. 19.05 
v «Mihaels Martins. Pasaules 
tuksneši». 20.05 v «Bezbailīgie.  
Gadsimta izaicinājums». 21.05 
 «Policijas patruļa 19-2». 22.00 
 «Okupācija» 1.s. 22.55 Laura 
Reinika koncerts Es domāšu par 
tevi. 0.30 Eiropa koncertos. 1.20 
Sporta studija. 2.05 LTV – 60. 
Zelta arhīvs. 4.30 Karaliste.  

LNT
5.00 Miljonāru savedēja. 6.25 
Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu 
Stenliju. 6.50  «Hūberts un 
Štallers». 7.50  «800 vārdi».  
8.45 30 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru. 9.45 Zebra. 
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās. 
10.30 Atspēriens izaugsmei. 
11.05 Izdzīvotāji. 12.20  «Radu 
būšana». 17.50 Ziņas sešos. 
18.00  «Agata Kristi. Erkils 
Puaro». 20.00 LNT ziņas.  
20.10 LNT ziņu Top 10. 21.05  
 «Ievainotā mīlestība». 23.05  
n «Šīs bīstamās balkona durvis». 
0.40  «Pēdējie Grimmi». 1.30  
n «Sicario: narkokarš». 3.20  
 «Teksasas reindžers». 

TV 3
5.00  «Kvantiko». 5.55 
Amerikāņu nindzjas. 7.00 Mult. f.  
9.25 Pasaules spožākie talanti. 
10.00 SuperBingo. 11.05 Gatava 
pārvērtībām. 11.55 Dziesmu 
duelis. 13.15 v «Zoodārza 
slepenā dzīve». 14.20  
n «Nacionālie dārgumi». 17.00 
Mult. f. «Supersuns Bulta».  
19.00 Nekā personīga. 20.00  
n «Tumsā: zvaigžņu celš». 22.40 
n «Stabilizators». 1.25 Vajātie. 
2.20  «UgunsGrēks».

n Mākslas filma
 Seriāls
v Dokumentālā filma

ELAIKR307 /elsend/3/adm-unamedne@inbox.lv



9  l  2019. gada 31. maijs

  Pirms pārdesmit gadiem daudzas sko-
las regulāri piedalījās pirmās palīdzības 
sniegšanas sacensībās, ko rīkoja Latvijas 
Sarkanā Krusta (LSK) vietējās komitejas. 
Mūspusē tās itin bieži notika Baumaņu 
Kārļa Viļķenes pamatskolā un tās apkai-
mē. Tad kādu laiku šīs aktivitātes apsīka. 
– Taču gan mūsu brīvprātīgie, gan vairāki 
pedagogi un mediķi mudināja, ka vaja-
dzētu atkal šādas sacensības sarīkot, jo 
šīs prasmes bērniem ļoti nepieciešamas, – 
atzina LSK Vidzemes komitejas priekšsē-
dētāja Sandra Našeniece. Pērn un aizpērn 
Limbažu novada ģimnāzijas, Lādezera 
un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 
komandas izmantoja iespēju ārpus konku-
rences startēt LSK Cēsu komitejas rīko-
tajās sacensībās Pārgaujas novada Rais-
kumā. Ģimnāzistes pēc tam devās arī uz 
Rīgu, kur tikās reģionu labākās komandas. 
  Šopavasar pēc ilgāka pārtraukuma 
šāds pasākums atkal notika mūspusē – 
visus pie sevis uzņēma Baumaņu Kārļa 
Viļķenes pamatskola. Sacensību rīkošanā 
kopā ar Vidzemes komiteju un tās priekš-
sēdētāju S. Našenieci iesaistījās arī Rīgas 
apriņķa komiteja, tāpat LSK Pirmās pa-
līdzības programmas sertificētie pasnie-
dzēji. Starp tiesnešiem bija arī Viļķenes 
operatīvās vienības pieredzējušie dalīb-
nieki. Savas zināšanas un prasmes pir-
mās palīdzības sniegšanā bija nolēmušas 
pārbaudīt septiņas komandas. Pa divām 
no Limbažu novada ģimnāzijas, kur ar 
audzēkņiem strādā skolas medicīnas māsa 
Anda Pormala, un Baumaņu Kārļa Viļķe-
nes pamatskolas. Visjaunākie dalībnieki 
bija Lādezera pamatskolas skolēni. Gan 
viļķeniešus, gan Lādezera bērnus sacen-
sībām gatavoja Lād ezera skolas medmāsa 

un vietējās LSK nodaļas vadītāja Marija 
Vītola. Viesu statusā ārpus konkurences 
sacensībās startēja divas vienības no Olai-
nes vidusskolas. 
  Sacensību rītā Viļķenes skolā valdīja 
rosība, komandas reģistrējās, tiesneši vēl 
pārrunāja uzdevumus. Tomēr visintere-
santākie notikumi tobrīd risinājās vienā 
no klasēm, kur grimēja statistus – gan 
Viļķenes, gan Limbažu novada ģimnāzi-
jas skolēnus. Ģimnāzijas devītklasniekam 
Rihardam Hornam tapa griezta, ar stikla 
šķembām pilna brūce, bet viņa klasesbied-
ram Markusam Ķirsim – smagi asiņojoša 
rokas trauma. LSK Pirmās palīdzības un 
ārkārtas situāciju programmas vadītāja 
Ilona Luste, grimējot zēnus, gan visu laiku 
skaidroja, ko tobrīd dara, gan ik pa brīdim 
apjautājās, kā viņi jūtas, vai viss ir labi, 
jo brūces nudien izskatījās kā īstas. Abi 
puiši šādā pasākumā piedalījās pirmoreiz.  
– Mūsu klasesbiedrenes startēs sacensībās 
un piedāvāja, vai negribam piedalīties kā 
statisti. Piekritām un ir ļoti interesanti, – 
atzina Markuss. Līdz šim puišiem – par 
laimi! – nav nācies piedzīvot situācijas, 
kad vajadzētu kādam sniegt pirmo palī-
dzību. – Mūsu klases meitenes to prot, bet 
tagad, iespējams, arī mums gribēsies ie-
mācīties. 
  Atklāšanas parādē visas komandas 
sveica S. Našeniece, arī Baumaņu Kārļa 
Viļķenes pamatskolas direktores p.i. Regī-
na Zivtiņa un sacensību galvenais tiesne-
sis – LSK Pirmās palīdzības un ārkārtas si-
tuāciju programmas koordinators, sertifi-
cēts pasniedzējs Lauris Mainieks. – Prieks 
pēc ilgāka pārtraukuma atkal atgriezties 
Viļķenē! Ceram, ka turpmāk šādas sa-
censības atdzims arvien vairāk, – sacīja  

L. Mainieks un vēlēja dalībniekiem veik-
smi. 
  Pirmais uzdevums visiem bija gluži 
kā iesildīšanās – vajadzēja izraudzīties 
savas komandas nosaukumu un uzzīmēt 
logo. Un pēc tam komandas devās trasē, 
lai veiktu septiņus etapus, izspēlējot da-
žādas situācijas, kādas diemžēl mēdz ga-
dīties dzīvē. Jāpiebilst, ka visi uzdevumi 
iepriekš bija saskaņoti ar Bērnu tiesību 
aizsardzības inspekciju.
  Man bija iespēja dažus no etapiem 
apmeklēt kopā ar galveno tiesnesi. Pie-
mēram, pie skolas šķūnīša tika izspēlēta 
situācija ar trim cietušajiem: viens no vi-
ņiem, malku skaldot, bija nocirtis pirkstu, 
otrs iedzēris nezināmu ķīmisku vielu, kas 
bijusi ielieta plastmasas pudelē, bet trešais, 
steidzoties pie viņiem, zālē paslīdējis, kri-
tis un traumējis roku. Komandām bija jā-
sniedz viņiem pirmā palīdzība. Uzdevums 
tika uzskatīts par paveiktu, kad tiesneši 
pateica, ka ieradušies ātrie. Otrs negadī-
jums bija noticis mežmalā pie atpūtnieku 
telts. Šeit skolēniem vajadzēja palīdzēt 
uzreiz pieciem cietušajiem, no kuriem divi 
bija bezsamaņā. Savukārt viens no nelai-
mīgo kompānijas panikā kliedza, ar savu 
neadekvāto reakciju traucējot tikt skaidrī-
bā, kas vispār atgadījies. – Tieši tā dzīvē 
nereti notiek, ka glābēji vairāk pievēršas 
kliedzējam, kurš nav smagi cietis, atstājot 
novārtā to, kam palīdzība nepieciešama 
nekavējoties. Tāpēc arī izspēlējam šādu 
situāciju, lai palīgi prastu reaģēt un vis-
pirms aizvestu malā panikas cēlēju. Tur-
klāt būtiski, lai arī pati komanda nener-
vozētu un darbotos saskaņoti, – dažus no 
principiem skaidroja L. Mainieks. 
  Sacensību apstākļus Viļķenē galve-

nais tiesnesis atzina par lieliskiem. – Šeit 
ir plaša teritorija, kur dažādas situācijas 
varam inscenēt atbilstošā vidē, turklāt ko-
mandas cita citai netraucē, pa ceļam no 
viena punkta uz nākamo pat neredz, kādi 
uzdevumi būs jāveic pārējos etapos, – sko-
las apkaimi slavēja L. Mainieks. – Labprāt 
šeit rīkotu valsts mēroga sacensības. Pēdē-
jos gados finālsacensības parasti notikušas 
Rīgā, taču galvaspilsētā gadoties situāci-
jas, kad iestudētie nelaimes gadījumi pie-
saista garāmgājēju uzmanību, viņi traucē 
dalībniekiem. Reiz bijis pat kuriozs, kad 
iedzīvotāji, nesaprotot, kas notiek, tiešām 
izsaukuši neatliekamo medicīnisko palī-
dzību. 
  L. Mainieks jutās gandarīts, ka skolās 
šī kustība kļūst populārāka. – Tas atkarīgs 
no pedagogu un skolas māsiņu ieinteresē-
tības, taču sacensības ir iespēja motivēt 
bērnus apgūt pirmās palīdzības iemaņas. 
Protams, mērķis nav pirmā vieta, bet tas, 
lai skolēni šādās situācijās neapjuktu un 
prastu palīdzēt. Un visbiežāk jau nākas 
palīdzēt saviem tuviniekiem, draugiem, 
klasesbiedriem. Apmierināta ar skolēnu 
rezultātiem bija arī S. Našeniece. Šoreiz 
sacensībās vislabāk veicās novada ģim-
nāzijas komandai: Melānijai Kurpniecei-
Loginai (kapteine), Elīnai Strogonovai, 
Megijai Ivanovai, Santai Strodei, Sanijai 
Strodei un Katei Alisei Millerei. Viņas 
septembrī piedalīsies valsts sacensībās, 
kas, iespējams, notiks Viļķenē. Jāpiebilst, 
ka šīs meitenes arī iepriekš startējušas val-
stī. 2. vietā ierindojās otra ģimnāzijas ko-
manda, bet 3. un 4. vietā – viļķenieši, kuri 
pārspēja Lādezera bērnus. 

Lailas PAEGLES
teksts un foto

Viļķenē notiek pirmās palīdzības 
sniegšanas sacensības

LSK Pirmās palīdzības un ārkārtas situāciju programmas vadītāja 
Ilona Luste grimē statistu – Limbažu novada ģimnāzijas devītklasnieku 
Markusu Ķirsi Sacensību uzvarētāja – ģimnāzijas komanda – kopā ar savas skolas medicīnas māsu Andu Pormalu (no kreisās)

Drīzumā Ungurpilī salidos 
Pasaules latviešu klaidoņi 
  Alojieši Ungurpils ezera krastā 
atkal gatavojas uzņemt Pasaules lat-
viešu klaidoņu brālību. Saskaņā ar 
tradīciju, klaidoņu salidojumi vien-
mēr notiek jūnija otrās piektdienas 
vakarā, bet šoreiz saieta datums ir 
mainīts – tas būs 7. jūnijā. Ceļotāji 
un viņu plašais fanu pulks tiksies jau  
11. reizi. 
  Kā parasti, bibliotēkā Sala varēs 
skatīt un pirkt Jumavas izdotās ce-
ļojumu un citas grāmatas, bet īpaši 
prezentēs divas – Ligijas Zariņas Es 
izvēlējos iet un Jura Lorenca Vīna un 
garšu pasaulē. Arī citi vietējiem zi-
nāmie klaidoņi – Inguna Grīnberga, 
Mārtiņš Šics un Pēteris Strubergs –  
dalīsies stāstos, šoreiz par maģiju 
un misticismu. Šī tēma vīsies cauri 

visam salidojumam. Būs arī skatā-
mas un baudāmas iespējas. Solījies 
atbraukt un kaut ko maģisku uzburt 
iluzionists Dante Pecolli. Izsolē va-
rēs tikt pie ceļojumu suvenīriem, 
notiks badmintona draudzības spēle. 
Ar īpašu piedāvājumu salidojumā 
iekļausies upeslaivas.lv. Jau pirms 
pasākuma atklāšanas un līdz pat 
saulrietam Edgars un Ilmārs Eglīši 
interesentiem piedāvās vizināšanos 
pa Ungurpils ezeru laivās – kajakos 
un kanoe. Visiem dalībniekiem SIA 
AlojaStarkelsen atkal uzsauks lielo 
katlu ar zupu, bet noslēgumā varēs 
skatīties filmu par pasaules apceļotā-
ja Raimonda Gudrupa iespaidiem Pe-
ru mistiskajā ajavaskas ceremonijā. 

Gunita OZOLIŅA

Sākusies putnu mazuļu došanās  
lielajā dzīvē 
  Šis ir laiks, kad plašo pasauli ārpus ligzd-
vietām dodas iepazīt vairākums putnu mazuļu. 
Kāds to jau varbūt paguvis izdarīt, bet citam 
čiepstulim tas vēl priekšā. Latvijas Ornitoloģijas 
biedrības pārstāvji arī šogad visiem atgādina, ka 
tā ir ierasta kārtība, par ko nav jāsatraucas. Tādēļ 
viņi aicina putnu mazuļus likt mierā un neatņemt 
tos vecākiem, mēģinot jaunuļus it kā glābt un 
nest uz mājām. Visbiežāk putnu mazuļiem cilvē-
ku palīdzība nav vajadzīga. Tie nav jāglābj, un 
daudzām putnu sugām ligzdu atstāšana ir normā-
la attīstības stadija. Arī tad, ja putnēns vēl nemāk 
lidot, tam, visticamāk, nekas nekait, no ligzdas 
tas nav ne izkritis, ne izmests. Jaunuļi ligzdu 
nereti atstāj, vēl lidot nemācēdami, turklāt vis-
biežāk tad, ja tos kāds izbiedējis. Vairākas putnu 
sugas ligzdo uz zemes, tādēļ arī tur atrastie putni 
atrodas savā īstajā vietā. Pieaugušie putni ar sau-
cieniem sazinās ar mazuli un turpina to barot. Tie 
savu atvasi tik vienkārši neatstāj, bet pieskata. 

  Cilvēkus bieži uztrauc, vai putnēnu neapēdīs 
kaķis vai kāds cits plēsējs. Tas, protams, ir iespē-
jams. Ja ne tagad, tad vēlāk, kad putns būs pa-
audzies. Tas var arī saskrieties ar auto vai iekļūt 
kādā citā nelaimē. Dabā tā iekārtots, ka dažādos 
veidos pirmajā dzīves gadā aiziet bojā lielākā da-
ļa putnu mazuļu. Ja tomēr ir pilnīga pārliecība, 
ka cālēns ir pamests vai savainots, arī šādā gadī-
jumā labākā rīcība ir neiejaukšanās dabas proce-
sos. Arī citām radībām šobrīd jābaro mazuļi, un, 
iespējams, šāds putnēns ir to bērnu pēdējā cerība. 
  Vislielākā palīdzība, ko cilvēki var sniegt 
putniem to ligzdošanas laikā, ir nelaist ārā mā-
jas kaķus, necirst kokus un krūmus un pļaut zāli 
putniem draudzīgā veidā. Ja putnēns atrodas in-
tensīvākas satiksmes ceļā, nolieciet to tuvākajā 
drošākajā vietā un ātri dodieties prom.

Sagatavots pēc Latvijas Ornitoloģijas 
biedrības materiāliem
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Rakstnieces un 
psihoterapeites 
veiksmīgais tandēms
  Z. Zusta ievadā uzsvēra, ka, līdzīgi kā 
daudzas citas, arī šī grāmata ir par dzīvi. 
Viņa ir liepājniece, kas devusies studēt uz 
Rīgu un tur arī palikusi, izveidojusi ģime-
ni. Rakstīšanai pievērsusies pirms septi-
ņiem gadiem, kad turpinājumos tapa darbi 
bērniem par pūcīti Ucipuci. Tad arī sapra-
tusi, ka šī lieta padodas. Gadus divdesmit 
viņa strādā par žurnālisti un, domājot, ko 
vēl varētu darīt, nonākusi līdz grāmatām.  
– Žurnālistika vairāk ir kas tāds, ko uz-
ticēts izpildīt, bet apjautu, ka manī pašā 
ir kaut kas, ko iedot citiem. Un cilvēkiem 
tas patīk, tostarp bērnu grāmatiņas maza 
jiem, – priecājās Zane. Izrādās, ideju par 
sieviešu tarakānu jeb galvā mājojošo do-
mu, uzskatu, uzvedības apkopošanu grā-
matā ierosinājis viņas vīrs, ieteikdams 
arī izdevumam piemērotu nosaukumu. 
Pirms vairākiem gadiem sākusi apmeklēt 
psihoterapeitu, lai prāta treniņā apjaustu, 
ko darīt ar saviem tarakāniem. Secināju-
si, ka epizodes ar tiem atkārtojas, tikai no 
ārpuses it kā ietērptas mētelīšos. Sākotnē-
ji nedomājusi par grāmatu kā kopumu –  
rakstījusi pa vienam stāstam, līdz sajutu-
si savstarpējas sakarības. Devusi tos lasīt 
draudzenēm un ne tikai. Kāda no kolēģēm 
atzinusi, ka, jā, arī viņai esot pazīstami 
vieni vai otri tarakāni, un vaicājusi, ko ar 
tiem darīt. – Tad es sapratu, ka šai gar-
šīgajai „kūkai” ir vajadzīga „zemenīte”, 
un nolēmu atrast patīkamu sadarbības 
partneri. Tā uzrunāju Diānu, un ne mir-
kli to nenožēloju, – neslēpa Zane. Kopī-
gi izkristalizējās ideja par to, ka katru no  
15 stāstiem papildina psihoterapeites laip-
na, atvērta vēstule-skaidrojums par kon-
krētu tarakānu (piemēram, viena nav pie-
tiekami laba mamma, citai par maz naudas 
utt.) un kā no tā tikt vaļā. 
  D. Zande atklāja, ka viņai ir vairākas 
izglītības, tostarp maģistra grāds mākslā, 
un pirmie apzinātie darba gadi pagājuši 
kino un teātrī, bet vēl pirms tam, – skolā, 
mācot bērniem mājturību. Pirms apmēram 
18 gadiem viņa diezgan krasi mainījusi 
dzīvi un profesiju, izgājusi cauri pilnam 
mācību ciklam augstskolā. Patlaban viņa 
ir klīniskā psiholoģe un psihoterapeite, kas 
strādā ar kognitīvi biheiviorālo metodi.  
– Palīdzu cilvēkiem risināt viņu bēdas, sā-
pes, ciešanas. Divas dienas nedēļā no rīta 

līdz vakaram klausos viņos un rosinu kaut 
ko mainīt savā dzīvē, lai paši dzīvotu kva-
litatīvāk un vērtīgāk, – skaidro D. Zande. 
Vēl viņa māca studentus, lasa lekcijas vis-
dažādākajās auditorijās un diezgan daudz 
raksta savas nozares darbus, tai skaitā mā-
jaslapai debesmanna.com. Zanes uzaici-
nājumu piedalīties šādas grāmatas veido-
šanā uztvērusi kā iespēju noteikti mēģināt. 
Vienlaikus tā likusies kā zināma atslodze 
no sarežģītās profesionālās valodas lieto-
juma. No otras puses, aizdomājusies, ko 
par iesaistīšanos nezinātniskas literatūras 
tapšanā teiks kolēģi… Tomēr riskējusi, un 
tas atmaksājies ar uzviju! – Darba procesā 
tikāmies vien dažas reizes, bet rezultāts iz-
devies tāds, it kā abas būtu ēdušas no vie-
na šķīvja un pēc tam to kopā izlaizījušas! 
Manuprāt, šī grāmata ir unikāla ar to, ka 
tajā saplūdušas divas lietas nedalāmā ve-
selumā – stāsti bez vēstulēm un otrādi bū-
tu bez vērtības, – akcentēja terapeite. Līdz 
ar to lasītājas var atrast gan sevi šajos stās-
tos, gan meklēt iedvesmu, kas atvieglotu 
ikdienu vai liktu domāt, kas notiek. Pati šo 
grāmatu no vāka līdz vākam vēl neesot iz-
lasījusi – baudot to pa vienam stāstam šad 
un tad. No klātesošajiem vairāki jau bija 
paspējuši to iepazīt.

Vai man pieder visas 
pasaules laiks? 
  Klausītājiem Z. Zusta nolasīja priek-
šā vienu no spilgtākajiem grāmatas stās- 
tiem, kas pašai un arī Diānai patīkot vis-
labāk, – par tramvaja vadītāju Zelmu, ku-
ra visu mēdz atlikt uz vēlāku laiku un tā 
palaiž garām iespēju tuvāk iepazīt iepati-
kušos pasažieri Ritvaru, kas viņai izrāda 
uzmanību. Sieviete sen šķīrusies, bērni 
pieauguši, ir mazmeita, bet sirds joprojām 
ilgojas pēc mīlestības. Zane bijusi patie-
si pārsteigta, kad vienu otru sava darba 
varoni gluži kā prototipu pēkšņi saska-
tījusi realitātē. Vēlāk D. Zande, vadoties 
no kolēģes lasītā, pēc šīsreizes sajūtām 
izanalizēja Zelmas tarakānu par tēmu 
Man pieder visas pasaules laiks, tā aicinot 
aizdomāties katru. Nereti stiepjam gumi-
ju gan apzināti, gan neapzināti, bet tikai 
tad, kad ir jau par vēlu, sākam novērtēt, 
kas varēja būt, ja vien… Tādos brīžos bei-
dzot saprotam patieso jēgu frāzēm dzīve ir 
dāvana, katru dienu izdzīvo kā pēdējo utt. 
Psihoterapeite uzsvēra, ka tramvajs ir sim-
bols vietai, kur Zelma (vai tiklab jebkurš 

Umurgā viesojās 
sieviešu tarakānu 
pētnieces
  Visai plašu popularitāti lasītāju vidū guvusi žurnālistes Zanes Zustas un psiho-
terapeites Diānas Zandes kopīgi veidotā grāmata Tarakāni manā galvā, ko izdevis 
apgāds Zvaigzne ABC. Trešo Umurgas Grāmatu svētku apmeklētājiem bija lieliska 
iespēja satikt viņas abas, kas nemaz tik bieži negadoties, jo Diāna parasti ir aizņemta 
citos darbos. 

cits) sevi iesloga, paslēpjas, iespējams, no 
sāpēm. – Mēs neuzņemamies riskus kaut 
ko mainīt ierastajā, jo, ja nu neizdosies? 
Šodien vēl ne, varbūt rīt, varbūt kāds cits, 
es neesmu pelnījusi, esmu par vecu… Ja 
gribēšu, iznākšu no „kabīnes”. Vēl jau 
var paspēt, es labāk pagaidīšu, sievietes 
nekad nesper pirmos soļus... Pazīstamas 
sajūtas, vai ne? – viņa retoriski vaicāja 
zālē sēdošajiem un piebilda, ka kādam va-
rētu būt drusku sāpīgi to dzirdēt, bet tikpat 
labi – šis ir grūdiens vismaz nedaudz kaut 
ko pamainīt. 
  Diāna turpināja skaidrot, kas īsti ir šie 
sieviešu tarakāni. – Kad kaut ko novērtē-
jam kā svarīgu, mūsu domām ir tendence 
sākt attīstīties noteiktā veidā. Var teikt, ka 
tās iekļūst tādās kā risēs. Piemēram, vīrs 
kavējas un nenāk mājās. Ja sieva ir katas-
trofizētāja, viņas domās tas jau ir miris. 
Bērns atnes nesekmīgu atzīmi – būs muļķis 
un sētnieks! Cita veida tarakāns – vīrietis 
vienreiz nedaudz nokavējas, bet sieviete 
viņam saka: – Tu nekad neesi laikā! Vai 
neiznesa miskasti, uz ko saņēma atbildi: 
– Tu nekad man nepalīdzi!, bet, kad to iz-
darīja, tas palika neievērots. To sauc par 
vispārināšanu. Atgriežoties pie Zelmas, 
kura sevi uzskata par vecu pārmaiņām,  
D. Zande salīdzināja, ka sieviete 65 gados, 
turklāt strādājoša, ir vēl gana jauna. Pat 
astoņdesmitgadnieks, pēc viņas teiktā, ir 
jauns vecais.
  Terapeite neslēpa, ka arī pašai dažreiz 
mēdz izpausties kāds no tarakāniem, – 
kaut vai, ja, saņemot kritiku, rodas nevēr-
tības sajūta. Tarakāni mums esot iemācīti 
ģimenē: – Neizlec! Ko lielies? Stāvi klusu, 
kad lielie runā! Zelmai patīk kārtība, un 
arī daudzas Latvijas sievietes, viņasprāt, ir 
uz to tendētas. Ar domu – kad viss būs iz-
darīts, tad atpūtīšos. Un mātes to nodod tā-
lāk savām meitām. – No vienas puses kār-
tība ir forša, bet no otras – cik bieži kaut 
ko atliekam un turpinām dzenāt putekļus?! 
Varbūt dažkārt vajag kaut ko ne tik ļoti sa-
pucēt, bet ņemt vērā, ka šodien neizrunātā 
saruna rīt vairs nebūs atjaunojama. Sva-

rīgāk ir aiz lietām ieraudzīt cilvēkus, arī 
sevi. Vēl Zelmai ir mīksta sirds, nespējot 
nepagaidīt tos, kas skrien uz tramvaju. 
Skatot līdzībās, tādi ļaudis parasti palīdz, 
gādā, rūpējas par citiem, bet aizmirst 
par sevi. Gadās, ka mamma pārmet bēr-
nam: – Tevis dēļ visu ziedoju!, un atbilde  
skan: – Vai es to prasīju? Ir jāmāk pateikt 
arī nē, un atkal tas aizved pie pārdomām 
par laiku. D. Zande vērš uzmanību, ka vi-
sai savāds ir tramvaja vadītājas uzskats, 
kādēļ viņa it kā negrib attiecības – jo tad 
būšot jāpienes vīrietim čības u.tml. Jāat-
ceras, ka tas vairs nav bērns, kurš nevar 
par sevi parūpēties. Sieviete nav apkalpo-
jošais personāls! Tiesa, tas nenozīmē, ka 
vispār nevajag izrādīt rūpes un mīļumu. 
Runa ir par to, kad tas jau kļūst pārspīlēti. 
Ja Zelma neko nesaka satiktajam kungam 
par savām simpātijām, kā viņš var saprast, 
ka ir tai interesants? Speciāliste arī mu-
dināja vairāk uzsmaidīt pretimnācējiem, 
labvēlīgi ieskatīties acīs, mazapdzīvotās 
vietās pasveicināt satiktos svešiniekus, 
nevis iet ar nodurtu skatienu. Viņasprāt, 
tad arī mūsu bērni būtu draudzīgāki pret 
citiem. – Aplam ir domāt kā Zelmai, ka 
vīrietis tagad ienesīs viņas dzīvē jēgu. Tā 
ir jēgpilna neatkarīgi no partnera esa-
mības. Mēs pašas varam tajā ienest kaut 
kādu daļu prieka un laimes, pat ja esam 
vienas. Tagad! Lai vecumdienās nebūtu 
jāsaka “manā dzīvē nekā nebija”. Kurš to 
dzīvoja? Ikviens klusām varēja pārdomāt 
atbildi uz jautājumu, cik gados sajuties 
pats, tāds, kam ir arī savas intereses, – ne-
vis būdams tikai kā piedeva vīram, sievai, 
bērniem utt. Lielākā daļa cilvēku, kuri 
apmeklē terapeitu, nosaucot 30–35 gadu 
vecumu. Ja mieru neliek doma, ka ir kaut 
kas jāmaina, D. Zande rosina spert šo soli, 
kaut pavisam mazu. Nav jāskatās uz jau 
nodzīvoto laiku, bet jāatceras, ka vienmēr 
kaut kas vēl ir priekšā. Pagātni mēs vairs 
nevaram mainīt, bet būt šodienā un ietek-
mēt nākotni – gan! 

Ilvas BIRZKOPES
teksts un foto

Ko klātesošajiem stāsta grāmatas Tarakāni manā galvā viena no autorēm žurnāliste Zane 
Zusta (no kreisās), ieklausās arī otra – psihoterapeite Diāna Zande

Limbažu futbolistiem sezonas iesākums labs
  Otro spēli Latvijas 2. līgas čempionātā 
futbolā savā grupā aizvadījusi FK Limba-
ži komanda, kas Cēsīs tikās ar FK Priekuļi 
futbolistiem. 
  Galvenie notikumi mačā noritēja pir-
majā puslaikā. Abas komandas centās 
izveidot ātrus uzbrukumus – 12. minūtē 
limbažnieki ieguva tiesības uz stūra sitie-
nu. Pēc tā izpildes Priekuļu spēlētāji soda 
laukumā rupji nospēlēja pret M. Bieziņu. 
Tiesnesis noteica 11 m soda sitienu, un cie-
tušais pats devās pendeli izpildīt. Laukuma 
saimnieku vārtsargs centās uzminēt sitiena 
virzienu, bet viņam nepaveicās. Vārtsargs 
lēca uz vienu pusi, bet bumba vārtos ie-
lidoja pretējā. Tomēr limbažnieku prieki 
nebija visai ilgi. Jau 14. minūtē par vārtu 
guvumu priecājās pretinieki – 1:1. Arī šis 
rezultāts saglabājās ne visai ilgi. 20. minūtē 

limbažnieki ieguva tiesības uz stūra sitie-
nu. Pēc tā izpildes pretinieks bumbu atkal 
atsita stūra karodziņa rajonā. M. Kamkins 
cēla bumbu pretinieku vārtu tuvumā, un 
M. Bieziņš sitienā ar galvu guva otros vār-
tus spēlē. Šajā epizodē priekulieši parupji 
nospēlēja pret mūsu uzbrucēju. Ja nebūtu 
bijis vārtu guvums, būtu vēl viena pende-
le. Pēc neilga laika – 25. minūtē – bīstams 
soda sitiens netālu no soda laukuma. Prie-
kulieši veidoja mūri. M. Kamkina sitiens 
bija spēcīgs, bet mājnieku vārtsargs bumbu 
atvairīja. Tad tā nonāca pie I. Krasova, un 
pēc viņa raidījuma mūsējie varēja gavi- 
lēt – 3:1. Laukuma saimnieki izmanto-
ja tālas piespēles, lai varētu veidot ātrus 
pretuzbrukumus. Šāds rezultāts saglabājās 
līdz 38. minūtei. Mājnieku pretuzbrukumu 
mūsējie pārtrauca netālu no soda laukuma. 

Pēc priekuliešu centrējuma ne visai veik-
smīgi nospēlēja mūsu aizsargi, jo pie tālā-
kā vārtu staba palika nenosegts pretinieka 
uzbrucējs, kurš bumbu no gaisa raidīja 
limbažnieku vārtos – 3:2. Pirmā puslaika 
pirmajā kompensējamajā minūtē mājnieki 
labi izspēlēja bumbu savā starpā un uz-
brucēja ieslīpais sitiens izrādījās precīzs –  
3:3. Kaut mājnieki gavilēja par gūtajiem 
vārtiem un rezultāta izlīdzināšanu, taču 
izrādījās, ka tas vēl nebija puslaika rezul-
tāts. Jau nākamajā uzbrukumā pēc spēles 
atsākšanās no centra veiksmīgi to pabei-
dza limbažnieku rezultatīvākie uzbrucēji  
M. Bieziņš un R. Skotelis. Matīsam izde-
vās labi piespēlēt bumbu Reinim, un bum-
ba ielīda vārtos starp vārtsarga kājām – 4:3. 
R. Skotelim pašlaik veicas gūt vārtus pirmā 
puslaika pēdējā minūtē. Šis viņam bija ot-

rais šāds panākums. Iepriekš viņš vārtus tā 
iesita arī spēlē pret valmieriešiem. Otrajā 
puslaikā abu komandu aizsargi nospēlēja 
veiksmīgāk nekā uzbrucēji, jo bīstamus 
uzbrukumus tikpat kā nevarēja redzēt. Re-
zultātā vārtu guvumu nebija un saglabājās 
pirmā puslaika rezultāts.
  Limbažniekiem otrā uzvara spraigā 
spēlē izbraukumā. Spēles izskaņā viesi no-
pelnīja četrus plāksterus. Uzmanīgākiem 
jābūt aizsargiem, jo, sakrājot to limitu, būs 
jāizlaiž viena spēle. Kas lai zina, vai tā 
var izrādīties arī izšķiroša… Limbažnieki 
turnīra tabulā pašlaik ieņem 4. vietu. Ko-
mandas aizvadījušas dažādu skaitu spēļu. 
Vēlēsim savējiem turpināt veiksmīgu spēli 
čempionātā! Komanda cer sagaidīt arī savu 
līdzjutēju atbalstu mājas spēlēs. 

Dainis KRŪMS
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 iesniedz sludinājumu
 saņem rēķinu e-pastā
 veic samaksu i-bankā

Publicēsim 
nākamajā laikrakstā!

Ērti un vienkārši!Žurnālā Ir
l  Pirms gada 30. maija 
rītā pārsimt metru attālumā 
no Valsts policijas galvenā 
biroja nošāva maksāt-
nespējas administratoru 
Mārtiņu Bunku. Policija 
apgalvo, ka daudz izdarīts, 
bet Bunkus ģimene asi 
kritizē likumsargus. Kāpēc 
šī slepkavība joprojām nav 
atklāta?
l  Vēlētāji Eiropā, tostarp 
Latvijā, deva priekšroku 
zināmām un stabilām vēr-
tībām. Nākamais Eiropas 
Parlaments būs sadrumsta-
lotāks, taču galēji labējo un 
antieiropas spēku apvēr-
sums nav noticis. Kādi ir 
pieci galvenie vēlēšanu secinā-
jumi?
l  Latvijas Universitātē ir 
nebijusi situācija – lai gan 
Satver smes sapulce beidzās ar 
paziņojumu, ka rektora amatā 
atkārtoti ievēlēts Indriķis Muiž-
nieks, augstskolā apsver iespēju 
rīkot vēlēšanu otro kārtu.
l  Igaunijas premjerministrs Jiri 
Ratass pirmajā ārzemju vizītē 
pēc jaunās valdības izveides 
devās uz Rīgu. Intervijā Ir viņš 
stāsta, kā vēl uzlabot kaimiņval-
stu attiecības, un skaidro, kāpēc 

ielaidās koalīcijā ar galēji labējo 
partiju EKRE.
l  Nacionālās arhitektūras 
padomes priekšsēdētājs Gatis 
Didrihsons uzskata, ka Rīga 
attīstībā atpaliek no pārējām 
Baltijas metropolēm.
l  Uzbrucējs Teodors Bļugers 
bija tas Latvijas izlases spēlē-
tājs, kurš pasaules čempionātā 
Bratislavā uz ledus pavadīja 
visvairāk laika. Šogad Tedijs 
debitējis NHL, aizvadot pirmo 
sezonu Pitsburgas klubā Pen-
guins.

KAPA VIETU
LABIEKĀRTOŠANA

n  pieminekļi,
n  apmales,
n  plāksnes,
n  sētiņas 
n  soliņi u.c. darbi. 
Tālr. 27633166, www.darbikapos.lv.

Limbažos,
Klostera 4a
(poliklīnikas
iekšpagalmā),
tālr. 26102667.

n  Izsaukums -
  mirušā transportēšana uz 
  «Alia&Co 8» un pilsētas morgu 
  visu diennakti, tālr. 29138148.
n  Apbedīšanas pakalpojumi, 
  piederumi.
n  Sēru ceremonijas un 
  kremēšanas pakalpojumu 
  organizēšana.
n  Sēru lentes, vainagi, štrausi.
n  Mirušā uzglabāšana 
  aukstuma kamerā.

APBEDĪTĀJU
ASOCIĀCIJAS BIEDRS

«Alia&Co 8»

Pārdod

Pārdod skaldītu
lapu koku malku –

245 EUR ar piegādi
(kravā 10 ber.m³, pagales garums 

iespējams 25–60 cm).

Tālr. 29439037.

Liellopu kautuve  
«Ceplīši A.S.»  

iepērk
lopus 
par paaugstinātu 
cenu.

Tālr. 29184771, 29478719.

Z.s. «Kalnpierbes»
iepērk

mājlopus.
Tālr. 29497789.

SIA «AIBI»
iepērk 

liellopus, 
jaunlopus, 

aitas, zirgus.
Augstas cenas. 

Tūlītēja samaksa. Svari.

T. 20238990

Pērk

SIA «Lauku Miesnieks»
iepērk mājlopus.

Augstas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.
Tālr. 20207132.

Otrdien, 4. jūnijā,
z.s. «Mazputnēni» pārdos 

dažādas šķirnes jaunputnus, 
diennakti vecus broileru 

un dējējvistu cāļus, kā arī 
pīlēnus un zoslēnus.

Umurgā  7.00
Limbažos 7.20
Pociemā 7.45
Puikulē 8.00
Alojā 8.25
Ungurpilī 8.40
Staicelē 9.00
Rozēnos 9.20
Mērniekos 9.40
Ainažos 10.00

Kuivižos 10.20
Salacgrīvā 10.40
Svētciemā 11.00
Korģenē 11.40
Pālē  12.00
Viļķenē 12.20
Jelgavkrastos 13.10
Skultē 13.35
Vidrižos 14.00
Lēdurgā 14.20

Tālr. 25463353.

Nāks vasara un ziedēs jauni ziedi,
Tik tu nekad vairs nebūsi ar mums.

(B. Saulītis)
  Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
Tev, ANITIŅ, māsu guldot zemes 
klēpī.

Mētra, Inta, Māra
			

Es būšu visur...
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs.

(A.Eglītis)
  Izsakām dziļu līdzjūtību AGI-
TAI PIKŠENAI, mīļu cilvēku zau-
dējot.

Kolēģi Finanšu nodaļā
			

Nevajaga dvēselītei
Trepju kāpti debesīs:
Bija Dievam eņģelīši,
Kas uznesa debesīs.
  Skumju brīdī esam kopā ar 
mūsu kolēģi INESI OZOLU, mā-
miņu smiltājā pavadot.

SIA «Aprūpes nams «Urga»» 
kolektīvs

			
Kā lapas vējā gadi krīt
Un projām aiziet klusi.

(I. Rudene)
  Izsakām līdzjūtību JĀNIM un 
MĀRTIŅAM MATUZEĻIEM, māti 
un vecomāti mūžībā pavadot.

MK «Umurga»

Lūgsim tavai dvēselītei
debesceļā mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigznes starā
varam domās kopā būt.

(V. Kokle-Līviņa)

Mūžībā aizgājis
DAINIS 
KRAMS.

Atvadīsimies sestdien, 1. jūni-
jā, pl. 14 no mājām «Šķilteri» 
Salacgrīvas pagastā.

Tuvinieki

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot,
Dod, Dieviņ, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.

Mūžībā
aizgājusi

RITA NORA 
JAKUBOVSKA,
     dzimusi Skuja
(1928. 4.VIII–2019. 29.V).
Atvadīsimies sestdien, 1. jūni-
jā, pl. 16 Liepupes kapos.

Tuvinieki

Pārdod 2 istabu dzīvokli 1. stāvā. 
Tālr. 29626699.
Steidzami pārdod «Audi A6» 
(2002.g., 3000 EUR). Tālr. 
29180615.
Pārdod veļas mašīnu «Leic» 
(100 EUR). Atrodas Alojā. Tālr. 
26499652.
Pārdod metāla jumtus un notek-
sistēmas no ražotāja. Cena, no 
4,95 EUR/m². Tālr. 20211377.

Pērk traktorus, piekabes, inven-
tāru. Tālr. 26104984.
Pērk mopēdu «Rīga», «Gauja». 
Tālr. 26387053.
Pērk motociklu «Jawa», «IŽ», 
«Minsk». Tālr. 25858597.
Pērk metāllūžņus, lauksaimniecī-
bas tehniku. Mūsu transports. Tālr. 
22028068.
Pērk visa veida metāllūžņus, kā 
arī automašīnas. Izbraucam pie 
klienta. Tālr. 24835735.
SIA «Priedes AG» pērk cirsmas un 
mežus. Tālr. 26993794.
LATVIJAS MEŽU FONDS  
pērk cirsmas, mežus un lauk-
saimniecības zemi visā Latvijā. 
Var būt ar apgrūtinājumu un bez 
taksācijas. Cenas augstas. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 29711172.
«Craftwood» PĒRK MEŽA ĪPA-
ŠUMUS visā Latvijā, cena 1000– 
10 000 EUR/ha. Samaksa darījuma 
dienā. Tālr. 26360308.
«AMG Forestry» pērk mežus. Tālr. 
29420502, www.amgforestry.lv.
Latvijas investīciju fonds pērk 
meža īpašumus, cirsmas. Tālr. 
26411450.
Limbažos pērk vecas bildes par 
Limbažu novadu, monētas. Tālr. 
29143506.

			
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...

(Ā. Elksne)
  Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
MADARAI MUHINAI, vīra tēvu 
mūžībā pavadot.

Rīgas SZKB valde
			

Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.
Tēva sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.

(J. Sirmbārdis)
  Izsakām līdzjūtību PĒTERIM 
KAĻEIŅIKOVAM, tēvu mūžībā 
pavadot.

Mednieku kolektīvs «Vāverītes»

Citādā 
Pasaule
l  Numura aktuālais te-
mats – astrālās attiecības.
l  – Tikai neslinkojot 
būsim  veseli. Intervija ar 
dziednieku Elmāru Spodri.
l  Zāļu vācējas Evitas 
Dedzes  padomi ķermeņa 
un gara veselībai.
l  Labo un ļauno vārdu 
spēks  senatnē un mūsdie-
nās. 
l  Tūristu mistiskie sindro-
mi –  ceļinieki zaudē prātu 
muzejos un svētvietās.
l  Karmiskās satikšanās:  
laulātie, radinieki, draugi,  
garāmgājēji...
l  Norādes uz saderību vai  konfliktiem sievietes un vīrieša zvaig-
žņu kartē.
l  Zodiaka zīmju strīdi – zvaigžņu ceļvedis konfliktu risināšanā.
l  Fenomens – kaķi izlūki, mušas kiborgi un kaujas vaļi. 

Metāla jumta segumi par labām 
cenām. Piegāde, uzstādīšana. Tālr. 
26360938.
Pārdod dažādus zāģmateriālus. 
Iespējama piegāde. Tālr. 26524671.
Pārdod 3 m malku ar piegādi: 
alksnis – 28 EUR/m³; jaukta –  
26 EUR/m³. Minimālais apjoms – 
20 m³. Tālr. 26760065.
Pārdod skaldītu alkšņa malku. Tālr. 
26410245.
Pārdod sausu, skaldītu malku mai-
sos ar piegādi. Tālr. 29197566.

Pārdod kvalitatīvu, skaldītu malku 
ar piegādi. Tālr. 20010001.
Pārdod kvalitatīvu, skaldītu malku 
ar piegādi. Tālr. 28490265.
Pārdod kvalitatīvu, skaldītu malku 
ar piegādi. Tālr. 29197566.
Pārdod 10–11 mēnešus vecas bal-
tas un brūnas dējējvistas. Piegādā 
bez maksas, sākot no 10 gab. Tālr. 
24976880.

Mezgls
l  Aktrises Aijas Dzēr-
ves atbildes uz īpaša-
jiem  jautājumiem, jubilāres 
mīkla  un autogrāfs.
l  Leģenda par kinorežiso-
ri Adu Neretnieci.
l  Erudīcijas testa Vīrietis 
un  sieviete āķīgie jautāju-
mi  un atbilžu varianti, no 
kuriem  jāizvēlas īstais, lai 
izveidotu  amerikāņu femi-
nistes  Glorijas Staimenas 
viedokli.
l  Ko var ieraudzīt Baldo-
nes muzejā, kas iekārtots  
Mencendarbes muižā. 
l  Dodamies uz Cesvaines 
pili.

ELAIKR307 /elsend/3/adm-unamedne@inbox.lv
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Piedāvā darbu

Limbažos, Meliorācijas ielā 5.
Tālr. 29491494 (Anita).

Limbažos to var iegādāties, zvanot – 28355526, 
l  veikalos T.E.V. (Jaunā ielā 11 un Cēsu ielā 8), 
l  top! (Rīgas ielā 23 a) stendā  Ražots Limbažu novadā, 
l  Limbažu TIC (Torņa ielā 3). 
 www.facebook.com/dabaspieskariens/  Informācija www.instagram.com/dabaspieskariens/

Šajā laikā aktualizējas jautājums – ko uzdāvināt 
skolotājiem un sev tuviem cilvēkiem?

Iepriecini svētkos ar 
podologa Daces Bērziņas radīto 

«Dabas pieskāriens»
dabīgo kosmētiku.

Skaistais izlaiduma 
laiks ir klāt!

Politiski
represētie

Par šo zemi,
Par šo debesjumu
Un par Tevi
Šodien skan lai tosts,
Dzerot dzīves 
      reibinošo rumu,
Lai mēs kopā
Viņas maizes šķēlē
Līdz ar Tevi
Varam ilgi kost.
 (K. Apškrūma)

Mīļi, mīļi sveicam

Ritu 
Garklāvu
   85. dzīves 

jubilejā!
Lai nepietrūkst Tev gaišo krāsu,
ar kurām dzīvi izrotāt.

www.balticforest.lv

Vēlaties izstrādāt cirsmu?
Mēs veicam cirsmu izstrādi jau 19 gadu un 

piedāvājam izdevīgus nosacījumus!

Sortiments Diametrs Cena cirsmas 
īpašniekam 

Egles zāģbaļķi 14< 50,00 EUR
Priedes zāģbaļķi 14< 50,00 EUR
Bērza zāģbaļķi 20< 60,00 EUR
Apses zāģbaļķi 18< 25,00 EUR

Melnalkšņa zāģbaļķi 18< 25,00 EUR
Lapkoku tara 13/14< 20,00 EUR

Sauskaltis skujkoks 20< 20,00 EUR
Bērza papīrmalka 5< 25,00 EUR

Skujkoka papīrmalka 5< 20,00 EUR
Skujkoka sīkkoksne 9–16 30,00 EUR
Apses papīrmalka 5< 18,00 EUR

Malka 5< 13,00 EUR
Sauskaltis skujkoks 5< 15,00 EUR

l  Piemaksājam par ber.m³ šķeldas, kas iegūta no cirsmas 
  zariem, ja cirsmas zari nav jāizmanto treilēšanas ceļos;
l  cena nedaudz var mainīties, ja koku treilēšanas ceļš ir 
  garāks par 1 km un cirsmas attālums līdz Salacgrīvai virs 
  120 km (vienā virzienā);
l  iespējams avansa maksājums līdz 50% pirms darbu 
  uzsākšanas;
l  samaksa pēc krautuves novešanas;
l  garantējam atskaites par dienām, kravām, apjomu un 
  sortimentiem;
l  pirms darbu uzsākšanas obligāti slēdzam līgumu.

Tālrunis uzziņām: 26558761 (Aigars), 20633087 (Didzis),
e-pasts ernests@balticforest.lv.

Piedāvājam izstrādāt cirsmu, pēc tam nopirkt un 
transportēt apaļkokus par vislabāko cenu!!! 

Cirsmas izstrāde un transports ir bez maksas.

no pl. 20.00 baznīcas dziesmu 
sadziedāšanās

Malkas ražošanas 
uzņēmums aicina darbā:
n  ražošanas vadītāju;
n  kokapstrādes 
  iekārtu operatorus. 

Akorda alga – no 500 EUR;

n  pakotājus. 
Akorda alga ~ 500 EUR.

Tālr. 20551132.

Svētdien, 2. jūnijā, 
Limbažu gadatirgū (pretī tirgum)

paklāji un grīdas celiņi.
Pieņemam individuālus pasūtījumus. Tālr. 27015305.

SIA «Baltic Forest»
nepieciešams pameža 
tīrīšanas pakalpojums.
Telefons: 20633087 (Didzis).

Liepupes pamatskola
ar 12. augustu aicina darbā

uz pilnu slodzi 
pirmsskolas
pedagogu

(ar atbilstošu izglītību vai studē)
jaunākajā pirmsskolas grupiņā.

Interesēties pa tālr. 29486814.
CV sūtīt uz e-pastu

liepupespsk@salacgriva.lv.

Limbažu novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr. 90009114631,

izsludina amata vakanci –
apkopējs Vidrižu pārvaldes ēkā

(uz nenoteiktu laiku, nepilna 0,5 slodze, 
bruto mēnešalga – 215 EUR).

Galvenie amata pienākumi:
 l  veikt telpu ikdienas uzkopšanu Vidrižu pagasta 
   pārvaldes ēkā 162 m² platībā;
 l  linoleja grīdu tīrīt katru dienu, logu, sienu, mēbeļu un 
   biroja aprīkojuma kopšanu veikt pēc nepieciešamības, 
   visam jābūt uzkoptam līdz nākamās dienas plkst. 8.00;
 l  kurināt 3 krāsnis un 3 kamīnus pārvaldes telpās;
 l  sakārtot malku un briketes šķūnī;
 l  pļaut zāli pagasta pārvaldes ēkai piederošajā teritorijā;
 l  slaucīt, sagrābt lapas rudens un pavasara periodos;
 l  nepieciešamības gadījumā attīrīt pagalmu no sniega, 
   novākt kupenas, ja tās traucē auto transportam.
Prasības kandidātiem:
 l  pamata, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 l  plānot un organizēt savu darbu;
 l  ievērot tīrību un kārtību darba vietā, uzturēt kārtībā 
   darba inventāru;
 l  ievērot informācijas konfidencialitāti, t.i., neizpaust 
   informāciju, kas kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 
lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 5. jūnija plkst. 16.00 Limbažu 
novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Limbažos, 
Rīgas ielā 16 (1. stāvā) slēgtā aploksnē ar norādi «Apkopējs 
Vidrižu pārvaldes ēkā» vai nosūtīt pa pastu (Rīgas ielā 16, 
Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001), vai atsūtīt uz e-pastu 
vakance@limbazi.lv.
 Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikumu saņemtu 
līdz 2019. gada 5. jūnija plkst. 16.00.
Sīkāka informācija pa tālruni 26513099, Dainis Jurka.

Limbažu novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr. 90009114631,

izsludina amata vakanci –
remontstrādnieks Vidrižu pagastā

(uz nenoteiktu laiku, pilna slodze, bruto mēnešalga – 452 EUR).

Galvenie amata pienākumi:
 l  veikt telpu, mēbeļu un cita aprīkojuma remontdarbus 
   Vidrižu pagasta pārvaldes iestādēs un pagasta 
   komunālās saimniecības apsaimniekošanā esošajos 
   īpašumos;
 l  piedalīties pagasta ceļu, ielu un laukumu uzturēšanas 
   darbos – krūmu izciršana ceļu joslās, ceļu, ielu un 
   laukumu appļaušana vasaras periodā, gājēju celiņu un 
   ielu attīrīšana no sniega ziemā;
 l  strādāt ar motorzāģi, krūmzāģi un dārza tehniku;
 l  veikt citus tehniskus un atslēdznieka palīgdarbus.
Prasības kandidātiem:
 l  pamata, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 l  B kategorijas autovadītāja apliecība;
 l  vēlama traktora vadītāja apliecība;
 l  mērķtiecīgums, spēja darboties komandā, plānot un 
   organizēt savu darbu, vēlme uzņemties iniciatīvu;
 l  praktiskā darba pieredze saimnieciskā darbā 
   (ūdensapgādes jautājumi, dažādu remontdarbu 
   veikšana u.c.) tiks uzskatīta par priekšrocību.

 Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu 
kopijas, papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas 
lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 5. jūnija plkst. 16.00 
Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā 
Limbažos, Rīgas ielā 16 (1. stāvā) slēgtā aploksnē ar norādi 
«Remontstrādnieks Vidrižu pagastā» vai nosūtīt pa pastu 
(Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001), vai 
atsūtīt uz e-pastu vakance@limbazi.lv.
 Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikumu saņemtu 
līdz 2019. gada 5. jūnija plkst. 16.00.
Sīkāka informācija pa tālruni 26513099, Dainis Jurka.

Dānijas uzņēmums 
«SEA SG service gruppen ApS» 

meklē sezonas strādniekus
darbam Dānijā

2019. gada jūnijā un jūlijā. 
Galvenais pienākums – zemeņu
lasīšana. Saimniecība atrodas 

netālu no Kopenhāgenas. 
Darba līgums tiks parakstīts attālināti 

vai ierodoties darbavietā. 

Plašāka informācija pa e-pastu 
sea.arbejde@gmail.com

  1. klasē un citās pamatizglītības (2.–9.) klasēs,
  10. klasē un citās vidējās izglītības (11.–12.) klasēs, 
piedāvā apgūt:
  n  JAUNUMS – VALSTS AIZSARDZĪBAS 
    MĀCĪBU;
  n  vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 
    virziena izglītības programmu – skolēni 
    padziļināti apgūst matemātiku un angļu valodu,  
    pilnu kursu fizikā, bioloģijā, ķīmijā un tehnisko 
    grafiku;    fizikā
  n  vispārējās vidējās izglītības profesionāli 
    orientētā virziena (komerczinības) izglītības 
    programmu – skolēni padziļināti apgūst 
    angļu valodu un  ekonomiku, dabaszinības, 
    komerczinību kursu;
  n  vakara (maiņu) vispārējās vidējās izglītības 
    vispārizglītojošā virziena programmas,
  vidusskolēniem – atbalsts B kategorijas 
  autovadītāja apliecības iegūšanā, 
  novada pašvaldības stipendija, 
  iespēja izvēlēties 3. svešvalodu (vācu, krievu).

Iespēja iegūt starptautiski atzītus dokumentus: 
vācu valodas DSD I, DSD II diplomus un 
Junior Achievement sertifikātu, 
piedalīties EkoSkolas aktivitātēs, projektos.

Dokumentus iesniegt skolas kancelejā 
plkst. 9.00 – 15.00.

Informācija pa tālr. 64023071, 28631180, 29493148, 
www.l3v.lv

Uz tikšanos! Skolas kolektīvs

Limbažu 
3. vidusskola 

uzņem skolēnus

ALOJAS AUSEKĻA VIDUSSKOLA aicina darbā:
  informātikas, datorikas skolotāju
   (līdz pilna laika slodzei) pamatskolas un vidusskolas klasēs;

  matemātikas, fizikas skolotāju
   (līdz pilna laika slodzei) pamatskolas un vidusskolas klasēs;

  bioloģijas, ķīmijas skolotāju
   (uz nepilna laika slodzi) pamatskolas un vidusskolas klasēs.

Algas likme, sākot no 710 EUR mēnesī.
Informācija pa tālruni 26433308 (direktore I. Šternfelde), 

e-pasts alojas.vsk@aloja.lv.
* Nepieciešamības gadījumā var izskatīt iespēju nodrošināt dzīvojamo platību.

SIA «Limbažu komunālserviss» informē
par plānotajiem profilaktiskajiem

dezinfekcijas darbiem ūdensapgādes sistēmās:
l  Limbažu pagasta Lādezerā 3. jūnijā
  (no plkst. 10.00 iespējamas spiediena svārstības 
  ūdensapgādes sistēmā, ūdens var būt nedaudz duļķains);
l  Viļķenes pagasta Viļķenē 3. jūnijā
  (no plkst. 12.00 līdz 17.00 paredzēts ūdens padeves
  pārtraukums. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams 
  neliels saduļķojums).

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Grāmatvedības pakalpojumi.  
15 gadu pieredze, ir ekonomista iz-
glītība. Atrodos Vidrižos. Piedāvāju 
ērtu sadarbību uzņēmējiem citos 
novados. Tālr. 26348631.
Izīrē garāžu Limbažos. Tālr. 
29114629.
SIA «Silavs» jumta darbi. Tālr. 
26157996.
Veic jumta fasādes, iekštelpu re-
montdarbus. Tālr. 20520493.
Kanalizācijas un ūdensvada iz-
būve. Miniekskavatora pakalpo-
jumi. Tālr. 29129161.
Tīrām akas. Tālr. 28490265.
Izgatavo grodus, rok akas, kana-
lizācijas. Tālr. 29605722.
Siltinām ēku ārsienu gaisa sprau-
gas. Tālr. 28445867.
Ūdens dziļurbumu izbūve, ap-
rīkošana un filtru uzstādīšana. 
Tālr. 26626267.
Lauksaimniecības uzņēmums SIA 
«Euroscape» ar 11 gadu pieredzi 
graudkopībā vēlas nomāt lauk-
saimniecībā izmantojamu zemi 
Limbažos un 30 km rādiusā ap 
Limbažiem. Iekopjam arī neap-
strādātus laukus. Slēdzam nomas 
līgumus, par samaksu vienosimies. 
Tālr. 20232363.
Bez pacēlāja zāģē bīstamus ko-
kus pie ēkām, vadiem, kapsētās. 
Kokaugu vainagu veidošana. Tālr. 
27833107.
Pārvietojamā gatera pakalpoju-
mi. Tālr. 26586062.
Pakalpojumi ar pārvietojamo 
gateri «WOOD MIZER» (benzīna 
dzinējs). Tālr. 26382303.
Pļauj zāli ar trimmeri un raideri 
20 km rādiusā ap Limbažiem. Tālr. 
25671230.
Vajadzīgs meistars lauku mājas 
pamatu (8x12 m) atjaunošanai 
Ķirbižos, Viļķenes pagastā. Tālr. 
26626267.

Z.s. «Uzkalni» aicina darbā se-
zonas strādniekus siltumnīcās,  
3 km no Via Baltica šosejas.  
Alga – 4 EUR/h. Tālr. 29807884.
Vajadzīga strādniece 1 reizi nedē-
ļā saimniecībā Viļķenes pagastā. 
Ir transports no Limbažiem. Tālr. 
29432433.
Steidzami meklē celtniekus dar-
bam Zviedrijā. Tālr. 28378791.

Dažādi

JUMS IR MEŽS?
MEŽĀ NAV KO CIRST?
ATRADĪSIM TIEŠI JUMS 
LABĀKO RISINĀJUMU!

Tālr. 29227712.

Pērk baltalkšņa
cirsmas

kamīnmalkas eksportam.
Tālr. 29222650.
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