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šajā numurā

3. oktobrī – Hercoga 
Jēkaba gadatirgus 
> 3. lpp.

Kuldīgā 
precas vairāk  
> 7. lpp.

Konkurss 
senajām ēkām 
> 6. lpp.

Inga 
BērzIņa, 
Kuldīgas 
novada Domes 
priekšsēdētāja

www.draugiem.lv/kuldigasnovads www.facebook.com/visit.kuldigawww.twitter.com/kuldigasnovads

12. septembra pēcpusdienā 
Padurē pie klēts kuplā skaitā 
bija pulcējušies novada ļaudis 
un ciemiņi, lai redzētu darbībā 
īstu kuļmašīnu un ar gadatir-
gu, izstādēm, koncertiem un 
radošajām darbnīcām nosvinētu 
mašīntalku. 

Kādreiz labību pļāva ar sirpjiem 
vai labības izkaptīm un sasēja kūlī-
šos, pēc tam žāvēja rijās un izkūla ar 
spriguļiem. Vēlāk spriguļus aizstāja 
kuļmašīnas. Tās pārsvarā piederēja 
bagātiem saimniekiem un ražas 
novākšanas laikā vestas no mājas 
uz māju. Pēc padarītā darba lustīgi 
svinēti ražas svētki. 

Padurnieku atjaunotā kuļmašīna 
„Imanta” kādreiz darbojusies turpat 
Ventas otrā pusē, Rumbas pagastā. 
Iegādes brīdī tā nav bijusi darba 
kārtībā, bet trīs gados atjaunota, pa-
teicoties biedrībai „Padure” un spon-
soru atbalstam. Kuļmašīnas pirmais 
publiskais iznāciens izraisīja interesi 
visu paaudžu mašīntalkas dalībniekos.  

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja
IEVaS BEnEFELDES foto

11. septembrī Kuldīgā valdīja radoša 
gaisotne – pilsētnieki un viesi pulcējās uz 
dažādajiem Dzejas dienu pasākumiem, 
skanēja dzeja un mūzika. 

Pasākumus sarūpēja Kuldīgas kultūras 
centrs, Kuldīgas Galvenā bibliotēka, Kuldīgas 
novada muzejs, skolas un laikraksta „Kurzem-
nieks” redakcija.

„Dzejas kvartālu” 1905. gada parkā piepil-
dīja bērni un jaunieši, kuriem pasākumu vadīja 
reperis Edavārdi. Priekšnesumus rādīja vis-
pārizglītojošo skolu – Kuldīgas pamatskolas, 
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas, Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, 
Kuldīgas 2. vidusskolas, Kuldīgas Centra 
vidusskolas un V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzi-
jas – audzēkņi. Vienlaikus norisinājās dzejas 

laboratorijas, piedāvājot spēlēties ar vārdiem, 
dzejas formām, iejusties pazīstamu dzejnieku 
vizuālajā tēlā, darināt mākslas darbus un 
daudz ko citu.

Laikraksta „Kurzemnieks” žurnālisti 
un biedrība „Kursas raksti” skolēniem bija 
sarūpējuši gan dažādas radošas un literāras 
nodarbes, gan pārsteigumu, jo redakcijas 
ēkas pagalmiņā viesus sagaidīja pati Aspazija 
(viņas tēlā iejutās maketētāja Laila Liepiņa).

Pievakarē pie Kuldīgas autoostas notika 
Kurzemes Dzejas dienu akcija „Sirds uz pe-
rona”, Strautu ielas skvērā interesentiem pie-
dāvāja „Dzejas dienu bezmaksas „vakariņas”” 
ar mūziķa Goran Gora uzstāšanos „saldajā 
ēdienā”, bet vakara noslēgumā „Goldingen 
Knight Cinema” varēja noskatīties dzejas kino.

Padurē ar vērienu nosvin mašīntalku

Dzejas dienas aizvadītas

„Dzejas kvartālā” ar priekšnesumiem uzstājās vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Laikraksta „Kurzemnieks” redakcijas pagalmā 
viesus sagaidīja pati aspazija.

Dzejas laboratorijā ar vārdiem spēlēties piedāvāja 
Kuldīgas galvenās bibliotēkas speciālisti.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErga foto

Kuļmašīnas pirmais publiskais iznāciens izraisīja interesi visu paaudžu mašīntalkas dalībniekos.

Pēdējos mēnešos mums visiem 
aktuāls kļuvis jautājums par bēgļiem. 
Tiekoties ar cilvēkiem un piedaloties 
dažādās sapulcēs, man bieži tiek uzdots 
jautājums –  ko es domāju par imigran-
tiem un kā rīkosimies mūsu novadā?

Pirms nedēļas kopā ar visu ES val-
stu deleģētajiem pašvaldību un reģionu 
politiķiem piedalījos Reģionu komi-
sijas sanāksmē Briselē, kuras galvenā 
diskusiju tēma bija nekontrolējamā 
nelegālo imigrantu plūsma uz Eiropu. 
Sanāksmē netika pieņemti lēmumi, 
bet bija interesanti un vērtīgi dzirdēt 
diametrāli pretējus politiķu viedokļus. 

Čehi uzsvēra, ka ir integrējuši un 
iedevuši darba atļaujas tūkstošiem 
ukraiņu kara bēgļu, tāpēc nevar vairs 
uzņemt tos no arābu valstīm. Pie tam 
Čehijas politiķi vērsa uzmanību un 
vairākas reizes lūdza ieklausīties, 
ka Čehijā vidējā darba alga ir ze-
māka par Vācijā maksāto pabalstu 
bēgļiem. 

Ungāri runāja par problēmām uz 
valsts robežas, ar kurām tie sasto-
pas ikdienā. Daudziem bēgļiem nav 
nekādu dokumentu, viņi atsakās dot 
pirkstu nospiedumus vai kaut kādā 
veidā reģistrēties, tādēļ nav iespējams 
pārbaudīt, vai kāds no viņiem neatro-
das starptautiskā meklēšanā. Ungāri 
un slovāki arī uzsvēra, ka jāmeklē 
krīzes cēloņi, un tās izraisīšanā vainoja 
ASV, kura savulaik sāka uzbrukumus 
„islama valstīm”. 

Itāļi un franči runāja par nepie-
ciešamību cīnīties pret organizēto 
bēgļu pārvadāšanu, kas ir kļuvusi 
par milzīgu nelegālu biznesu, savu-
kārt zviedri izteica atbalstu bēgļu 
uzņemšanai un integrācijai. Eiropai 
šī ir ārkārtas situācija, kuras priekšā 
„nobāl” Grieķijas vai eiro krīze, to 
atzina vairāku valstu politiķi, un tā ir 
nopietni jārisina ne tikai Eiropas, bet 
arī katras valsts līmenī.

Liela daļa mūsu novada iedzīvo-
tāju nevēlas uzņemt bēgļus, un to var 
saprast, jo tā ir pavisam cita kultūra. 
Ir arī ļoti daudz neatbildētu jautāju-
mu: kur viņi tiks izmitināti, cik lielu 
atbalstu saņems, vai vēlēsies apgūt 
latviešu valodu, vai drīkstēs meklēt 
darbu un strādāt, vai vispār vēlēsies 
palikt Latvijā?  

Kuldīgas novada pašvaldības       
ieskatā valstij nekavējoties ir jāiz-
strādā programma, paredzot, kādi 
varētu būt nosacījumi, uz kuru pa-
mata Latvijā un novados var uzņemt 
bēgļus. Pirms viņu ierašanās jāpie-
ņem lēmums par noteiktu cilvēku 
skaitu, cik varam uzņemt un integrēt 
konkrētā vietā, lai no tā neciestu ne 
iedzīvotāji, ne paši bēgļi. 

Pašvaldība atbildīgi izvērtē iespēja-
mo imigrantu uzņemšanas jautājumu 
un, paužot visdziļāko līdzjūtību pa-
tiesiem kara bēgļiem un to ģimenēm, 
darīs visu iespējamo, lai no tā neciestu 
mūsu novada iedzīvotāji.

Latvijas un 
Eiropas problēma – 

bēgļi 
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KOnKurSa „Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2015”
anKETa 

Nosauciet uzņēmumu, kurš, jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju 
gada lauksaimnieks _____________________________________________________________________________,

jo___________________________________________________________________________________________.

Nosauciet uzņēmumu, kurš, jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju
gada ražotājs_________________________________________________________________________________,

jo___________________________________________________________________________________________.

Nosauciet amatnieku, kurš, jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju 
gada tirgotājs _________________________________________________________________________________, 

jo___________________________________________________________________________________________.

Nosauciet amatnieku, kurš, jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju
gada amatnieks (fiziska persona amatnieks, kurš var būt arī cita uzņēmuma darbinieks)
_____________________________________________________________________________________________, 

jo___________________________________________________________________________________________.

Nosauciet uzņēmumu, kurš, jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju gada viesmīlīgākais uzņēmējs 
(darbības nozares –  sabiedriskā ēdināšana, naktsmītņu pakalpojumi, izklaides piedāvājumi, bērniem un ģimenēm 
draudzīgs)____________________________________________________________________________________,

jo___________________________________________________________________________________________.

Nosauciet uzņēmumu, kurš, jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju 
gada pakalpojums (komercdarbības pakalpojumi)_____________________________________________________, 

jo___________________________________________________________________________________________.

Nosauciet uzņēmumu, kurš, jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju gada jaunais uzņēmums 
(uzņēmums, kurš dibināts ne agrāk kā 2014. gadā)____________________________________________________,

jo___________________________________________________________________________________________.

Nosauciet uzņēmumu, kurš, jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju gada ziedotājs 
(pašvaldībai un tās iestādēm, biedrībām, skolām, sportam, mākslai, kultūrai, .......)_______________________________,
_____________________________________________________________________________________________
jo____________________________________________________________________________________________.

Nosauciet uzņēmumu, kurš, jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju gada investīcija 
(pašvaldībai un tās iestādēm, biedrībām, skolām, sportam, mākslai, kultūrai, .......)_______________________________,

jo____________________________________________________________________________________________.

Ja vēlaties saņemt pārsteiguma balvu, lūdzu, sniedziet ziņas par sevi:

 Vārds, uzvārds ___________________________________________

 Adrese__________________________________________________

 Tālrunis_________________________________________________

2015. gada augustā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Vieglo automašīnu garāža „Ķirši”, Kurmāles pagastā Inga Puriņa

Gājēju celiņa izbūve Dzelz-
ceļa ielā Kuldīgā

Gājēju celiņa izbūve Dzelzceļa 
ielā Kuldīgā, posmā no Jelgavas 
ielas līdz Vienības ielai

Kuldīgas novada pašvaldība

Dzīvojamās mājas 
rekonstrukcija „Sprinčupe”, Pelču pagastā Agris Liepiņš

Dārza mājas pārbūve Ķiršu alejā 33, Kuldīgā Armands Eihmans
Saimniecības ēka „Stepes”, Pelču pagastā Juris Martinsens
Veikals Mucenieku ielā 26, Kuldīgā SIA „Gabriēla” 
Saimniecības ēka Egļu ielā 4, Kuldīgā Līga Lagzdiņa

Ūdens noteka „Vanka”
Valsts SIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi”

Publisko iepirkumu komisijā augustā pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēm. pieņ.

datums Uzvarētājs

Atklāts konkurss „Būvdarbu veikšana objektā „Mūzikas skolas pārbūve 
(rekonstrukcija) Smilšu ielā 6, Kuldīgā” 11.08.2015. SIA „ReRe04”, EUR 986 977,24; 

neskaitot PVN
Bērnu rotaļu laukuma (3 – 6 gadi), teritorijas apgaismojuma un video 
novērošanas tīkla izbūve Estrādes parkā, Kuldīgas pilsētā 13.08.2015. SIA „AB Būvniecība”, EUR 64 807,44; neskaitot PVN

Kuldīgas bibliotēkas ēkas ārsienas cokola remonts 1905. gada ielā 
6, Kuldīgā 27.08.2015. SIA „Genus”, EUR 41 414,47; 

neskaitot PVN

Ēdiena sagatavošana un piegāde Kuldīgas novada PII „Cīrulītis” 27.08.2015.
SIA „Kuldīgas Rumba”, EUR 1,74; 
neskaitot PVN (ēdināšana vienai 
personai trīs reizes dienā)

Atklāts konkurss „Degvielas iegāde Kuldīgas novada pašvaldības un 
pagastu pārvalžu autotransportam” 27.08.2015. SIA „Neste Latvija”, EUR 94 016,00; neskaitot PVN

Kuldīgas novada pašvaldības un pagastu pārvalžu ēku apdrošinā-
šanas pakalpojumi 27.08.2015. AAS „BTA Baltic Insurance Company” EUR 16 250,00; 

neskaitot PVN
Pievedceļa seguma un apgaismojuma remonts Aizputes ielā 22, 
Kuldīgā 27.08.2015. SIA „AVA”, EUR 23 633,43; 

neskaitot PVN

aicina pieteikt pretendentus Kuldīgas 
novada uzņēmēju un amatnieku balvai

Arī šogad sadarbībā ar laikrakstu „Kurzemnieks” 
tiek organizēts konkurss „Kuldīgas novada uzņēmēju 
un amatnieku balva 2015”, lai apzinātu un godinātu 
Kuldīgas novada uzņēmējus un amatniekus, kuri aktīvi 
un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmēj-
darbības vides attīstību novadā. 

Pretendentu pieteikšana konkursam notiks no 
15.  septembra līdz 15. oktobrim. Aptaujas anketas un 
kastes, kurās atstāt aizpildītās anketas, būs atrodamas 
Kuldīgas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrā, Baznīcas ielā 1, visās Kuldīgas novada pagastu 

pārvaldēs, lielveikalos „Supernetto” (Piltenes ielā 27) 
un „Elvi” (Gravas ielā 1), Kuldīgas slimnīcā (Aizputes 
ielā 22) un Rūtas Eglītes ģimenes ārsta praksē (Smilšu 
ielā 22). Anketas iespējams lejupielādēt arī Kuldīgas 
novada Domes mājaslapā www.kuldiga.lv un atsūtīt 
e-pastā: liga@kuldiga.lv . Mājaslapā atrodams arī kon-
kursa nolikums.

Aicinām izvirzīt pretendentus uzņēmēju un amat-
nieku balvai!

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

Būvniecības komisijā 2015. gada augustā lemtais
akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas un
būvprojekti

Objekta nosaukums Adrese
Kokmateriālu uzglabāšanas un pārstrādes 
laukums Cepļa ielā 2, Kuldīgā

Graudu silosu (torņu) būvniecība „Mežmalieši”, Turlavas pagastā 

Meliorācijas sistēmas pārbūve – kopprojekts „Bibas”, „Vējkalns” un „Zeltlejas”, 
Snēpeles pagastā

Kūtsmēslu krātuve „Laukgaļi”, Vārmes pagastā 

Dārza mājas pārbūve „Veldze nr.55”, Ceriņu ielā 14, 
Rumbas pagastā

Dzīvojamās mājas pārbūve „Liepnieki”, Pelču pagastā
Nojume ar noliktavu, pirts, šķūnis, sūkņu mājiņa „Liepnieki”, Pelču pagastā
Dārza mājiņas rekonstrukcija Ķiršu alejā 33, Kuldīgā
Malkas novietnes daļēja nojaukšana Liepājas ielā 18, Kuldīgā
Žoga būvniecība Ošu ielā 7-2, Kuldīgā
Ēdoles pamatskolas sporta laukuma 
nožogojuma ierīkošana Ēdolē, Ēdoles pagastā

Hidrotehniskās būves rekonstrukcija uz Rīvas 
upes 

Pie iztekas no Vilgāles ezera Kurmāles 
pagastā

Zāģētavas pārbūve par gaļas pārstrādes cehu „Kalējciema gateris”, Turlavas pagastā
Ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana 1905. gada ielā 19, Kuldīgā
Tipogrāfijas ēkas pārbūve 1905. gada ielā 21, Kuldīgā
Administratīvās ēkas „Atvasītes” pārbūve 
energoefektivitātes uzlabošanai Riežupes ielā 1, Mežvaldē, Rumbas pagastā

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Vienības ielā 41, Kuldīgā
Dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes 
atjaunošana Zaļā ielā 7, Ābelē, Pelču pagastā

Meža meliorācijas sistēmas „Prīģelis” pārbūve Turlavas pagastā
Elektroapgādes pieslēgums „Ozolsētas”, Kurmāles pagastā
Uzskaites pārcelšana Skrundas ielā 20, Kuldīgā 
Šķūņa nojaukšana Jelgavas ielā 11, Kuldīgā
Slaucamo govju kūtis „Bandžēni”, Laidu pagastā
TP7186 „Rendas mežniecība” pārbūve Rendas pagastā
Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz 
Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krus-
tojuma pārbūve 

Kuldīgā

Vides izglītības skolas pārbūve par viesu namu Dzirnavu ielā 11, Kuldīgā
Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana 1905. gada ielā 5, Kuldīgā
Ēka reitterapijas inventāra uzglabāšanai ar 
atpūtas telpām „Luņi”, Snēpeles pagastā

TP703 0.4KV GVL F-1 pārbūve Pelču pagastā
Dzīvojamās ēkas atjaunošana Kalna ielā 14, Kuldīgā
Mazēkas – dārza mājas būvniecība Bērzu ielā 17, Ābelē, Pelču pagastā
Dzīvojamā māja Kurmāles pagastā
Elektroapgādes pieslēgums Gravas ielā 11, Kuldīgā
Dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjau-
nošana „Dzintari”, Pelču pagastā

Liellopu kūts pārbūve „Dīčas”, Rumbas pagastā
Saimniecības ēka „Matīsi”, Mežvalde, Rumbas pagastā
Bijušā veikala nojaukšana „Lieknes”, Gudenieku pagastā
TP7041 0.4kV GVL F-4 pārbūve „Kausi”, Rendas pagastā
Saimniecības ēka Ventspils ielā 32, Kuldīgā
Dzīvokļu telpu vienkāršota atjaunošana Ventspils ielā 4, dz. 2 un 4, Kuldīgā

Kuldīgas novada pašvaldība
pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

autobusu „Citroen Jumper”.
„Citroen Jumper” ir pasažieru autobuss, izlaiduma gads 2001.,          

VIN nr.VF7233J5216010202, valsts reģistrācijas numurs EE1446.
Kustamās mantas sākumcena – EUR 630, izsoles solis – EUR 50, 

reģistrācijas maksa – EUR 15, drošības nauda 10% no izsoles sākum-
cenas – EUR 63.

Izsole notiks Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā 2015. gada 12. oktobrī plkst. 13.00.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2015. gada 12. oktobra plkst. 11.00;
automašīnu „Renault Megane”.

„Renault Megane” ir vieglā pasažieru automašīna,  izlaiduma gads 
2001., šasijas nr. VF1BA0B0525647409, valsts numurs EJ583, nobrau-
kums 250 317 km.

Kustamās mantas sākumcena – EUR 260, izsoles solis EUR 10, 
reģistrācijas maksa – EUR 15, drošības nauda 10% no izsoles sākum-
cenas – EUR 26.

Izsole notiks Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā, 2015. gada 12. oktobrī plkst. 13.30.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas līdz 2015. gada 
12. oktobra plkst. 11.00.

Izsoles noteikumi pieejami Baznīcas ielā 1, Kuldīgā vai www. kuldiga.lv. 
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Divi Kuldīgā īstenoti projekti – 
grāmata „Kuldīga. Arhitektūra 
un pilsētbūvniecība” un Kul-
dīgas pilsētas spēle – ieguvuši 
apbalvojumus Kultūras manto-
juma gada balvu pasniegšanas 
pasākumā. 

Zinātniski pētnieciskais darbs – grā-
mata „Kuldīga. Arhitektūra un pil-
sētbūvniecība” saņēma apbalvojumu 
nominācijā „Kultūras mantojuma 
izpēte”. Pētījuma zinātniskais redak-
tors un darba sastādītājs, profesors 
Jānis Krastiņš. Darba autori ir Kuldī-
gas novada pašvaldības Būvniecības 
nodaļas vadītāja un pilsētas arhitekte 
Jana Jākobsone, Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs 
Jānis Asaris, arheologs Mārtiņš Lū-

sēns, arhitekti Jānis Zilgalvis, Ilmārs 
Dirveiks, Agate Eniņa, Kuldīgas 
novada muzeja galvenā krājuma 
glabātāja Daina Antoniška un Lat-
vijas Mākslas akadēmijas profesors 
Ojārs Spārītis. Pēc Kuldīgas novada 
pašvaldības iniciatīvas divus gadus 
veikta pamatīga izpēte, kas slāni pa 
slānim atklāj Kuldīgas vecpilsētas 
vērtības arheoloģijā, arhitektūrā, 
pilsētbūvniecībā. Grāmata ir ne tikai 
nopietns zinātnisks pētījums, bet arī 
saistošs materiāls ikvienam iedzī-
votājam, kuram rūp kultūras man-
tojuma saglabāšana, balstot to uz 
patiesām vides kvalitātes vērtībām. 

Savukārt atzinības rakstu par ie-
guldījumu kultūras mantojuma jomā 
nominācijā „Kultūras mantojuma 
popularizēšana” Kuldīgas novada 
pašvaldība saņēma par pilsētas spēli 

„Kuldīgas vēsturiskais mantojums”. 
Spēle, kas šogad norisinājās jau sep-
tīto reizi, ir pašvaldības organizēts 
sabiedrības izglītošanas un iesais-
tes pasākums, kurā piedalās skolu 
jaunieši no 7. līdz 12. klasei, kā arī 
ģimenes ar bērniem. Izmantojot 
karti un pārvietojoties pa noteiktu 
maršrutu, dalībniekiem jāveic dažā-
di uzdevumi, uzzinot daudz jauna, 
nostiprinot jau esošās zināšanas un 
apgūstot netradicionālas radošas 
prasmes. Pilsētas spēles saturs katru 
gadu tiek dažādots, akcentējot jaunas 
tēmas vai virzienus, kuros ierasti 
Kuldīgas vides aspekti tiek atklāti 
neparastā rakursā. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErga foto

Apbalvojumi Kultūras mantojuma gada balvu 
pasniegšanas pasākumā 

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” informē, ka vasara ir aizritējusi ražīgi, 
gatavojoties jaunajai apkures sezonai, un ir atlicis pavisam nedaudz, 
lai apgalvotu, ka ziemai esam gatavi. 

Vasarā turpinājām paplašināt 
tīklus, un par klientiem kļuvušas 
vairākas privātmājas, kā arī jaunā 
Policijas ēka Jelgavas ielā 65, ēka 
Liepājas ielā 20, pašlaik  tiek gatavo-
ta dokumentācija vairākiem jauniem 
pieslēgumiem nākamajā gadā.

Jau veikta ikgadējā profilaktiskā 
apkope katlumājās Stacijas ielā 6 
un Lapegļu ielā 8, savukārt pagastu 
katlumājās – Rendā, Padurē un Mež-
valdē – iecerētie remonti noteikti 
tiks pabeigti līdz apkures sākšanai. 
Pagastu katlumājās notiek uzlaboju-
mi, lai novērstu tās nepilnības un ne-
ērtības klientiem, kas bija vērojamas 

iepriekšējā apkures sezonā.
Kurināmā sagāde ziemai rit pilnā 

sparā – lielākā daļa malkas iepirkta 
un sagatavota, darbi vēl turpinās, 
savukārt par šķeldu noslēgti līgumi 
par piegādēm. Malka šosezon ir 
kļuvusi nedaudz lētāka, taču šķeldas 
cena ir iepriekšējā.

Tarifa izmaiņas netiek plānotas, 
tas saglabāsies EUR 49,80 MWh. 
Tāpat tiks turpināta līdzšinējā prakse, 
ka iedzīvotājiem, kuri veikuši visus 
vasaras maksājumus, piemēros sa-
mazinātu tarifu.  Nākamajā sezonā, 
iespējams, tarifa atlaides par vasaras 
maksājumiem nebūs, taču, ja šādu 

lēmumu pieņems, tad pavasarī par 
to tiks sniegta plašāka informācija.

2015. gadā ievērojami samazinā-
jusies cena, kādu saņemam par elek-
troenerģiju (piemēram, 2014. gadā 
un 2015. gada sākumā tā bija EUR 
191 MWh, bet šobrīd ir EUR 158 
MWh), tas nozīmē, ka samazinās arī 
mūsu uzņēmuma ieņēmumi.  Īslaicī-
gas cenu svārstības ir plānotas, taču 
pēdējā laika notikumi rāda, ka cena, 
iespējams, var vēl samazināties un 
tik ātri nepieaugt (cenu nosaka, 
balstoties uz gāzes vērtību – jo tā 
zemāka, jo arī elektrības cena zemā-
ka). Lai uzņēmums varētu nokārtot 
kredītsaistības par investīcijām 
koģenerācijas stacijas būvniecībā 
un neciestu mūsu klienti (ar tarifa 
izmaiņām), esam vienojušies ar 

SEB banku par izmaiņām kredīta 
atmaksas grafikā vasaras mēnešos, 
nedaudz pagarinot aizdevuma gala 
atmaksas termiņu.

Lai uzlabotu savu darbu un pa-
lielinātu klientu ērtības, uzņēmums 
aktīvi turpina aprīkot siltumenerģijas 
skaitītājus ar attālinātu datu nolasīšanas 
iekārtām. Nākotnē tā plānots aprīkot 
visus, taču šobrīd tas izdarīts tiem 140 
no 190 skaitītājiem, kuru tehniskās 
iespējas to ļauj. Labprāt izsniedzam 
klientiem piekļuves rīkus, lai viņi  var 
attālināti sekot līdzi patēriņam, secināt, 
kā tas mainās, veicot kādas darbības 
(piemēram, regulējot siltummezglu) 
vai ārējo laika apstākļu ietekmē.

Lai uzņēmums spētu tikt līdzi 
klientu vēlmēm un vairāk infor-
māciju (rēķinus) varētu patērētā-

jiem nosūtīt e-pastā, šovasar esam 
iegādājušies jaunu grāmatvedības 
programmu. Pašlaik notiek datu pār-
nešana no pašreizējās programmatū-
ras uz jauno. Ja klientam šķiet, ka šī 
iemesla dēļ radusies kāda kļūda vai 
ir jautājumi, lūdzam par to informēt.

Tāpat kā iepriekšējos gados, ir 
daļa klientu, kas kavē rēķinu samak-
su par piegādāto siltumenerģiju. Šo-
gad esam aktīvi strādājuši ar parād-
niekiem, gan noslēdzot līgumus ar 
vairākām parādu piedziņas kompā-
nijām, gan uzņēmuma darbiniekiem 
veicot regulāras pārrunas. Pozitīvi ir 
tas, ka pret iepriekšējo gadu parādu 
apjoms ir nedaudz samazinājies.

arTIS rOBErTS, 
SIa „Kuldīgas siltumtīkli” valdes 

priekšsēdētājs

Apkures sezonai esam gatavi

Aicinām pirmsskolas vecuma bērnus 
uz bezmaksas konsultācijām pie logopēda  

Kuldīgas PII-attīstības centra „Bitīte’’ telpās, Parka ielā 22. 
Pieteikšanās pa tālruni 26118065 
katru dienu no 14.00 līdz 15.00.

Biedrība „Darīsim paši!” aicina iedzīvotājus 
iesaistīties LEADER stratēģijas izstrādē

Biedrība „Darīsim paši!” ir uzsākusi sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas izstrādi Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gada pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 
ietvaros.

Biedrība aicina uz tikšanos iedzīvotājus un pārējos interesentus, lai, 
kopīgi apzinot iepriekšējā plānošanas perioda problēmas un izceļot labos 
piemērus, identificētu vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības vajadzības 
un jaunu projektu ideju nepieciešamību, ņemot vērā nosacījumus, kas at-
tiecas uz sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju jaunajā plānošanas 
periodā. Tikšanās jau bijušas Rumbas, Pelču, Padures, Gudenieku un Ēdoles 
pagastā, pārējo pagastu iedzīvotājus aicinām uz tikšanos šādos laikos:

Datums Laiks Vieta
25. septembris 14.00 – 16.00 Īvandes pagasta „Īvandes muiža”

5. oktobris
13.00 – 15.00 Kurmāles pagasta pasākumu zāle
15.30 – 17.30 Turlavas pagasta pārvaldes mazā zāle 

7. oktobris
13.00 – 15.00 Snēpeles pagasta kultūras nams
15.30 – 17.30 Laidu pagasta brīvā laika pavadīšanas centrs

8. oktobris
10.00 – 12.00 Rendas pagasta kultūras nams
14.00 – 16.00 Kabiles pagasta saieta nams

9. oktobris 15.00 – 17.30 Kuldīgas Mākslas nams, 1905. gada iela 6
13. oktobris 15.00 – 17.00 Vārmes pagasta jauniešu centrs

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja, arhitekte jana jākobsone ir
gandarīta par grāmatas „Kuldīga. arhitektūra un pilsētbūvniecība” augsto 

novērtējumu.

Konkurss ēku restaurācijai 
un konservācijai 

Kuldīgas novada pašvaldība 
septembra beigās izsludinās kon-
kursu „Valsts nozīmes kultūras 
pieminekļa „Kuldīgas pilsētas 
vēsturiskais centrs” teritorijā 
esošo ēku, kā arī Kuldīgas nova-
dā esošu Latvijas valsts aizsar-
gājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā ietverto ēku restaurāci-
ja un konservācija”. 

Konkurss tiek rīkots trešo reizi. Tā 
ietvaros iedzīvotāji varēs pretendēt 
uz pašvaldības līdzfinansējumu līdz 
50% no kopējām restaurācijas vai 
atjaunošanas izmaksām saskaņā ar 
konkursa nolikumu (t.i. ne vairāk kā 
EUR 10000 nesošo konstrukciju at-
jaunošanai un ne vairāk kā EUR 5000 
citos gadījumos), lai veiktu viņu īpa-
šumā vai apsaimniekošanā esošo ēku, 
kas atrodas valsts nozīmes kultūras 
pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēstu-
riskais centrs” teritorijā, kā arī Kul-
dīgas novadā esošu Latvijas valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā ietverto ēku restaurāciju, 
nodrošinot Kuldīgas vecpilsētas un 
novada unikālās vēsturiskās apbūves 
autentiskuma saglabāšanu. 

Uz līdzfinansējuma saņemšanu 
var pretendēt gadījumos, kad sti-

listiski un vēsturiski unikāli ēkas 
būvgaldniecības izstrādājumi ir 
sliktā tehniskā stāvoklī un apdraud šī 
izstrādājuma turpmāko pastāvēšanu; 
ēkas fasādei, dzīvojamo un publisko 
ēku jumtu segumam, dzīvojamo un 
publisko ēku nesošajām konstruk-
cijām ir nepieciešama atjaunošana, 
priekšroku dodot vēsturiski arhitek-
toniski vērtīgai apbūvei.

Konkursa pieteikumus jāiesniedz 
Kuldīgas novada pašvaldības Ap-
meklētāju pieņemšanas centrā (Baz-
nīcas ielā 1, Kuldīgā) no šī gada 1. 
līdz 31.oktobrim. 

Saskaņā ar konkursa nolikumu 
pieteiktie un atbalstītie projekti 
būs jārealizē līdz 2016. gada 30. 
novembrim.

Neskaidrību gadījumā aicinām 
sazināties ar Attīstības un projektu 
vadības nodaļas projektu speciālisti 
Elīnu Zīli pa tālruni 26317827, e-pas- 
tā: elina.zile@kuldiga.lv  vai klātienē 
pirmdienās no 15.00 līdz 18.00 un 
ceturtdienās no 9.00 līdz 12.00.

Detalizēta informācija par kon-
kursu un nolikums pieejams www.
kuldiga.lv

ELĪna zĪLE,
attīstības un projektu vadības 

nodaļas projektu speciāliste

Ventspils ielā būvē ūdensvadu un kanalizāciju
Projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 
2. kārta’’, ietvaros notiek ūdens-
vada un kanalizācijas izbūve 
Ventspils ielā, Kuldīgā.

Pēc būvdarbu veikšanas tiks 
nodrošināta centralizētas ūdens 
apgādes un sadzīves kanalizācijas 
pakalpojuma pieejamība Ventspils 
ielā. 

Projekta mērķis ir uzlabot pakal-

pojuma kvalitāti, ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas efektivitāti, 
atdalīt lietusūdeņus no sadzīves ka-
nalizācijas, palielināt pakalpojuma 
pārklājumu un pieslēgumu daudzu-
mu notekūdeņu sistēmai – tai skaitā 
izbūvējot centralizētus ūdensvada 
un kanalizācijas tīklus Ausekļa, 
Klusajā un Ventspils ielā.

Ūdenssaimniecības projekta 
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VA-
RAM/008 un tā pasūtītājs ir SIA 

„Kuldīgas ūdens”, būvdarbus rea-
lizē SIA „SAN B”, būvuzraugs 
projektam ir SIA „BaltLine Globe”, 
savukārt autoruzraudzību veic SIA 
„Inženiertehniskie projekti”.

EDuarDS DamBErgS, 
sabiedrisko attiecību speciālists
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Iepazīst pilsētas skaistākos dārzus
Lai sakoptu pilsētvidi, veicinātu kārtību indi-
viduālo un pašvaldības māju, iestāžu, sabiedrī-
bu, organizāciju, uzņēmumu, tirdzniecības un 
pakalpojumu objektu teritorijās, kā arī motivētu 
iedzīvotājus piedalīties pilsētas sakārtošanā, paš-
valdība arī šovasar rīkoja konkursu „Skaistākais 

Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2015”.
Īpašumus Kuldīgas pilsētā vērtēja četrās katego-

rijās – „Skaistākais Kuldīgas dārzs”, „Sakoptākais 
daudzdzīvokļu māju pagalms”, „Sakoptākais uzņē-
mums Kuldīgas pilsētā” un „Skaistākais gaisadārzs”. 
Pretendentu uz apbalvojumiem bija pietiekami daudz. 

Žūrijas komisija novērtēja kuldīdznieku rūpes par 
saviem īpašumiem un to izdaiļošanu ar apstādījumiem, 
kur to atļauj teritorija, un skaistiem gaisadārziem tur, 
kur iespējas ir ierobežotākas. 

Konkursa rezultātus paziņos un uzvarētājus sveiks 
3. oktobrī Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā. 

Īpašums Mucenieku ielā, kurā atrodas Līvijas Rezevskas izstāžu zāle, apmeklētāju priekam izrotāts ar skaistām puķu kastēm.

Vienības ielā Dzintras Kānes dārzs pārsteidz ar daudzveidību un krāšņi ziedošajām puķēm visdažādākajās 
krāsās. 

Viesnīcas „Metropole” restorāna terasē ar bagātīgiem puķu stādījumiem uzburta vasarīga un romantiska noskaņa.

Namu Liepājas ielā 26a grezno gaisadārzi ar petūnijām, begonijām un citām puķēm.

Īpašums Liepājas ielā 30 vērtēts gaisadārzu kategorijā.

Parka ielā 14 savam un garāmgājēju 
priekam saimnieki ierīkojuši greznus 
gaisadārzus.

Sv. Annas baznīcas draudzes iekārtotajā dārzā ir patīkami pakavēties, priecājoties par ziedo-
šajām rozēm, hortenzijām, flokšiem un citām puķēm, kas aug gan dobēs, gan puķu podos. 

Jaunušu ģimene īpašumā Ventspils ielā sākusi mitināties 2007. gada rudenī. Skaistajā 
dārzā, kas tapis, konsultējoties ar profesionāļiem, pietiek vietas gan puķu stādījumiem, 

gan dārzeņu un garšaugu audzēšanai.

Mājas Ēdoles ielā 23 balkonu un palodzes ieskauj bagātīgas puķu kupenas. Sociālo māju Rātskunga ielā pieteikuši cilvēki, kuri izprot iedzīvotājas Veltas kundzes 
ieguldīto darbu mājas apzaļumošanā. Speciālisti novērtējuši Veltas kundzes iespaidīgo 

augu kolekciju, kurā atrodami arī dažādi reti sastopami un īpaši augi.

Dzirnavu ielā 10 iekārtots glīts dārzs ar puķu kastēs bagātīgi ziedošām petūnijām un 
atpūtas vietu.

Restorānu „Bangert’s”, kas ir īpaši iecienīta vieta kāzu svinībām, grezno krāšņi vasa-
ras puķu stādījumi košās krāsās.

Gustovsku ģimenes dārzs Vidus ielā tapis vairāk nekā 15 gadus. Dārzā uzceltās lape-
nes ieeju sedz pašu darināts ozolzīļu priekškars.

Dzelzceļa ielā izceļas Rožu ģimenes rūpīgi koptais dārzs.
KRISTĪNES DUĻBINSKAS, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas teksts un foto un 

SIGNETAS LAPIŅAS foto
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Sirsnīgā gaisotnē septembra 
vidū, Skolotāju dienas priekšva-
karā Kuldīgas kultūras centrā 
jau vienpadsmito reizi uz svinīgu 
pasākumu pulcējās Kuldīgas 
novada pensionētie skolotāji. 

Pasākums, kurā pašvaldība saka 
paldies pelnītā atpūtā aizgājušajiem 
pedagogiem, kļuvis par skaistu Kul-
dīgas novada tradīciju.

Šogad sanākušos pedagogus 
uzrunāja novada Domes priekšsē-
dētāja Inga Bērziņa. Viņa pastāstīja, 
kas aizvadītajā gadā paveikts skolu 
pilnveidošanā, kā arī informēja par 
nākotnes iecerēm – jauno peldbasei-
nu, mūzikas skolas rekonstrukciju, 
jaunajām telpām Bērnu un jauniešu 
centra tehniskajiem pulciņiem – un 
citām pašvaldības aktualitātēm. Pēc 
tam pedagogi saņēma apsveikumus, 
ziedus un dāvanas – pašvaldība 
skolotājiem dāvināja biļetes uz Nor-
munda Rutuļa koncertu, bet skolu 
pārstāvji sveica ar piemiņas veltēm.

„Šis ir vajadzīgs pasākums, un es 

uz to gatavojos, tikko saņemu ielū-
gumu,” sacīja pensionētā V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas skolotāja Irma 
Vasmuse. Viņai ir svarīgi un patīka-
mi satikties ar bijušajiem kolēģiem, 
ar kuriem reiz strādāts kopā. „Kur 
vēl tā var satikties uzreiz ar visiem?” 
piebilda I.Vasmuses kolēģe Ārija 
Misa. Skolotājas uzskata – ir mīļi, 
ka pensionētos pedagogus atceras 
gan novada pašvaldība un Domes 
priekšsēdētāja I.Bērziņa, gan ģimnā-
zijas vadība, kas vienmēr bijušajiem 
skolotājiem sagādā dāvaniņu.

Arī skolotāja Mirdza Ādmine 
priecājās par satikšanos. „Man šis 
pasākums nozīmē ļoti daudz. Es sa-
tiekos ar kolēģiem no skolām, kurās 
savā garajā darba mūžā strādāju – no 
Centra vidusskolas un 2. vidusskolas. 
Abas atceros ar lielu sirsnību, skolo-
tāju kolektīvā jutos ļoti labi,” teica 
M.Ādmine. Viņa uzskata, ka būt 
par skolotāju – tas ir dabas dots. Šis 
darbs piemērots tiem, kuriem interesē 
grāmatas, pieraksti, uzskaites, patīk 
otram kaut ko pastāstīt un pamācīt. 

Apaļu jubileju nosvinējis etno-
grāfiskais ansamblis „Gudenieku 
suiti” – kolektīvam šogad aprit 
50 gadu. 

„Gudenieku suitu” pirmsākumi 
meklējami 1965. gadā, kad Lidija 
Jansone izveidoja un joprojām 
vada ansambli. Jubilāru sveikt bija 
ieradusies Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa, kā arī 
tuvāki un tālāki viesi un Gudenieku 
pagasta ļaudis. Galvenais akcents 
pasākumā bija senais kāzu rituāls, 
kura saglabāšanai ierādīta īpaša vieta 
gan „Gudenieku suitu” repertuārā, 
gan visa suitu novada kultūrvēsturē. 

Ansambli raksturo etnogrāfiskais 
dziedāšanas stils un tam atbilstošs 
izpildījuma veids. Kolektīvs un 
tā vadītāja 50 gadu garumā spējis 
saglabāt un kopt savas darbības pa-
matvērtības: godā celt suitu kultūr-
vēsturisko mantojumu, ar lepnumu 
un pašcieņu valkāt suitu tautas tērpu, 
dziedāšanā saglabāt autentisko pa-
matu – dziedājuma īsto intonāciju 
un balss tembru, dziedāt dabiski, 
nesamāksloti un nepārtraukti skolot 
dažādas paaudzes suitu tradīcijās. 
Ansambļa spēks un pastāvēšanas 
garants ir saliedētās ģimenes – 
„Gudenieku suitos” darbojas jau 

trīs paaudžu dziedātāji. Tradīcijas 
un dziesmas tiek nodotas no paau-
dzes paaudzei, vairāk apgūtas no 
dzīves, mazāk no grāmatām vai 
pierakstiem – daudzas ansambļa 
repertuāra dziesmas, tāpat kā tautas 
dziesmas, pārmantotas mutvārdu 
ceļā no mātēm un vecmāmiņām, 
tēviem un vectētiņiem. Pateicoties 
tam, tuvu un tālu aiz suitu robežām 
izrādītas Jāņu svinēšanas tradīcijas, 
līdz pat mūsdienām gandrīz bez 
izmaiņām no senatnes atnācis kāzu 
rituāls.

Ansambļa kultūrbagātība ir arī 
krāsās un rakstos bagātīgie autentis-
kie tautas tērpi, kas mantoti no vec-
māmiņām un vecvecmāmiņām vai 
arī iegādāti no vecajiem dziedātājiem 
un iedzīvotājiem. Daudzās mājās 
vēl šodien tiek glabātas vecas lādes 
ar iepriekšējo paaudžu darinātiem 
apģērbiem un rotām, kas mūsdienās 
kalpo par unikālu suitu tradicionālā 
apģērba valkāšanas liecību. 

„Gudenieku suitu” tradīcijas pār-
mantotāji un turpinātāji ir Kuldīgas 
pamatskolas Basu filiāles folkloras 
kopa „Krētainie suiti” un folkloras 
kopa „Basu suiti”, kas neļauj pār-
trūkt Gudenieku pagastā saglabāta-
jām tautas dziedāšanas tradīcijām. 

Svētki pensionētajiem skolotājiem

Uzrunātās skolotājas stāstīja, 
ka gandarījumu sagādā tikšanās ar 
bijušajiem audzēkņiem. M.Ādminei 
atmiņā palikusi tikšanās, kurā viens 

Sirsnīgā gaisotnē 
aizvadīts ikga-
dējais pensio-
nēto pedagogu 
sumināšanas 
pasākums.

KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDUARDA DAMBERGA foto

Ansamblim „Gudenieku suiti” – 50

Galvenais akcents ansambļa jubilejas pasākumā bija senais kāzu rituāls.

21. augustā zelta kāzu jubileju 
svinēja kuldīdznieki Ināra Anna 
un Ernests Ansis Eglīši. 

„Nav jau tā, ka viss dzīvē iet 
gludi, ir jau arī kādreiz jāpastrīdas, 
bet tad atkal „pierīvējas” un iet uz 
priekšu. Vispār neizjutām, ka jau 
50 gadu kopā nodzīvots. Nav bijis 
laika strīdēties – darbs, bērni, pēc 
tam mazbērni, mums vienmēr bijis 
arī dārzs. Katrs iet un dara, cik var, 
viens otram palīdz, tā tie 50 gadi ir 
nodzīvoti,” teic Ināras kundze.

Viņa nāk no Liepājas rajona, bet 
Ernesta kungs dzimis Rīgā, dzīvojis 
Kabilē, bet 7 gadu vecumā kopā 
ar vecākiem pārcēlies uz Kuldīgu. 
Abi satikušies sportojot – spēlējot 
volejbolu. Tai laikā apguvuši profe-
siju – Ināra mācījusies par agronomi 
Kazdangas, bet Ernests – par mehā-
niķi Kandavas sovhoztehnikumā. 
Harkovā notikušas Vissavienības 
tehnikumu sporta sacensības, tajās 

abi startējuši un saskatījušies. Eglīšu 
pāris precējies Kuldīgas dzimtsa-
rakstu nodaļā, bet kāzas kuplā pulkā 
svinētas Liepājas rajonā Ināras kun-
dzes dzimtajās mājās.

Pēc apprecēšanās sākumā strādā-
juši Kandavas sovhoztehnikumā, bet 
vēlāk aicināti darbā uz Kuldīgu un 
tad pārcēlušies dzīvot šeit. Ģimenē 
izaudzināti divi bērni – meita Sanita 
un dēls Agris. Ģimenes prieks un 
acuraugs ir pieci mazbērni – maz-
meitas Anete, Ieva, Elīze, Evija un 
mazdēliņš Markuss. Visvairāk laika 
šobrīd vecvecāki pavada ar vien-
padsmitgadīgo mazdēlu – kaislīgu 
makšķernieku, ar kuru viņi kopā 
brauc makšķerēt. „Man nepatīk 
makšķerēt, bet es esmu šofere un 
piederumu nesēja,” smej Ināras 
kundze. Eglīši priecājas – mazdēls 
šogad pasākuma „Lido zivis Kuldī-
gā” makšķerēšanas sacensībās savā 
grupā ieguvis 1. vietu.

Vasarā ģimenes vaļasprieks ir 

dārzs. Tajā audzē visu – gan puķes, 
gan dārzeņus. Raža parasti esot ļoti 
laba, un Ināras kundze izaudzētos 
dārzeņus arī konservē. Ernesta kun-
gam vislielāko prieku dārzā sagādā 
lilijas –  šķirņu esot daudz. Kundze 
uzskata, ka darbs dārzā ir labākais 
līdzeklis pret stresu – ja iznāk paner-
vozēt, viņa sēžas pie stūres un brauc 
uz dārzu. Dārza darbos palīdz arī 
mazdēls – nopļauj zāli, palīdz iestā-
dīt kartupeļus. Ziemā Ināras kundze 
labprāt ada zeķes, džemperus un 
šalles. Pateicoties bērniem, vecāki 
ir daudz ceļojuši – Ināras kundze 
devusies atpūtas braucienos kopā ar 
dēla un meitas ģimeni, bet Ernesta 
kungs ar dēlu braucis uz četriem 
hokeja čempionātiem. 

Apaļo kāzu jubileju Eglīšu pāris 
nosvinēja bērnu un mazbērnu lokā.

KRISTĪNES DUĻBINSKAS, 
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas teksts un foto

Nav bijis laika strīdēties

no audzēkņiem, nopelnījis ārzemēs 
naudu, iepriecinājis bijušos klases-
biedrus un audzinātāju, uzklājot 
visiem viesību galdu.

DACE REINKOPA, Kultūras nodaļas vadītāja
INGAS BĒRZIŅAS foto

Augustā 50 gadu kopdzīves jubileju svinēja Ināra Anna un Ernests Ansis Eglīši.
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Kuldīgā šogad ievērojami pie-
audzis noslēgto laulību skaits – 
astoņos mēnešos notikušas 190 
laulības, kas ir par 50 vairāk 
nekā pagājušajā gadā. 

128 pāri laulību reģistrējuši 
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā, bet 62 laulības noslēgtas 
baznīcās. Tradicionāli aktīvākais 
kāzu mēnesis ir augusts – šogad 
salaulāti 69 pāri. 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Ilona Ķestere stāsta, ka Kuldīgā 
laulājas ne tikai mūsu novada iedzī-
votāji, bet arī bijušie kuldīdznieki, 
kuri te dzimuši un auguši, bet tagad 
dzīvo citviet, tostarp arī ārzemēs. 
Taču daudz ir tādu, kurus ar Kuldīgu 
nesaista ne bērnība, ne radinieki, 
bet laulību vietas izvēli noteikusi 
skaistā, senatnīgā un sakoptā pilsēta. 
Mazsvarīgi nav arī tas, ka Kuldīgā 
ir ļoti skaista laulību zāle – svinīgā 

Uz sudraba karotīšu svinīgo pasniegšanu 
8. septembrī tika aicināti bērniņi, kuri 
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu noda-
ļā reģistrēti no 2015. gada 1. jūlija līdz 
30. augustam. 

Šajā laikā savu pirmo svarīgo dokumentu 
saņēmuši 39 bērniņi – 16 meitenes un 23 zēni. 

14 ģimenēs mazulis ir pirmais bērns, 15 – 
otrais, četrās – trešais, trijās –  ceturtais, divās 
ģimenēs –  piektais un vienā ģimenē –  as-
totais. Jūlijā piedzimuši arī divi dvīnīšu pāri 
– Laurents un Mariss, kā arī Alise un Matīss. 
Populārākais vārds jaundzimušo meitenēm 
ir  Marta (3), zēniem – Toms un Adrians (2). 

Mazuļus un viņu vecākus sveica E.Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skolas pūšaminstrumentu 
nodaļas saksofonspēles 1. klases audzēkne Una 
Lorberga ar koncertmeistari Stellu Pavloviču. 
Noslēgumā visi kopā nofotografējās pie jaunā 
rātsnama.

Kuldīgas novada jaundzimušie uz svinīgo 
pasākumu tiek aicināti reizi divos mēnešos. 
Nākamā tikšanās būs 10. novembrī.

ILONA ĶESTERE,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

EDUARDA DAMBERGA foto

Kuldīgā precas arvien vairāk

ceremonija notiek rātsnama lielajā 
zālē, kuras gaumīgais un izsmalci-
nātais interjers rada patiesu svētku 
noskaņu. Pēc ceremonijas jaunais 

pāris un viesi var iziet uz balkoniņa, 
iedzert šampanieti, nofotografēties. 
Turklāt svinīgajai ceremonijai zālē ir 
pietiekami demokrātiska cena. 

Dzimtsarakstu nodaļas statistika 
rāda, ka pie mums šogad laulājušies 
pāri gan no dažādām Kurzemes 
pilsētām un novadiem – Ventspils, 
Liepājas, Saldus, Talsiem, Aizpu-
tes, Skrundas, gan arī no tālākām 
vietām – Rīgas, Bauskas, Madonas, 
Smiltenes, Aizkraukles un Jēkabpils. 
Trīs pāros viens no laulātajiem bijis 
ārzemnieks. Uz jautājumu, kāpēc 
izvēlējušies tieši Kuldīgu, pāri vis-
biežāk atbildot, ka pie jums ir ļoti 
skaisti, teic I.Ķestere. 

Laulību var noslēgt arī bez svi-
nīgās ceremonijas – tikai liecinieku 
klātbūtnē Dzimtsarakstu nodaļas 
telpās. Šo iespēju šogad izvēlējušies 
36 pāri. Trīs laulību ceremonijas no-
risinājušās ārpus pašvaldības telpām 
– divas Ēdoles pilī, bet viena – līga-
vas dzimtajās mājās novada pagastā. 

Dzimtsarakstu nodaļas darbi-
nieces novērojušas, kā laika gaitā 
mainās mode līgavu kleitām un 

ceremonijas norise – ir viesu kom-
pānijas, kuras brīdī, kad jaunlaulātos 
pasludina par vīru un sievu, skaļi 
aplaudē, ir viesi ar iepriekš izdalī-
tām zīmītēm, sakot pārim priekšā, 
kā pareizi atbildēt jāvārda došanas 
brīdī. Ļoti skaistas esot reizes, kad 
ceremonijas norisē iesaistīti bērni, 
kuriem uzticēts, piemēram, pienest 
un pasniegt laulību gredzenus.

Pēc svinīgās ceremonijas dau-
dzi pāri viesojas Kuldīgas novada 
muzejā, kurā speciālisti jaunlaulā-
tajiem piedāvā kāzu programmu ar 
interaktīviem uzdevumiem. Jaunais 
pāris muzejā var fotografēties vēs-
turiskajos interjeros un nobaudīt 
šampanieti uz agrākās Bangerta 
villas balkona ar skatu uz Eiropas 
platāko ūdenskritumu. 

KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
ARTA GUSTOVSKA foto

Pasniedz sudraba karotītes

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 
skolotāju un darbinieku biedrī-
ba „Piektdienis” aicina Kuldīgas 
skolu 11. klašu skolēnus iesaistīties 
projektā „Brīvprātīgais darbs – 
iespēja mūsdienīgam jaunietim”.

Projekta mērķis ir veicināt Kuldīgas 
novada skolēnu iesaistīšanos brīvprātī-
gajā darbā, attīstot izpratni par šī darba 
nozīmi, kā arī motivējot un iesaistot tos 
darba praksē. Projekts plānots kā turpi-
nājums 2014. gada konkursa „Iesaisties 
Kurzemē” atbalstītajam projektam – 
„Viss ir Tavās rokās”, turpinot tēmu par 
aktīvu līdzdalību sabiedrības norisēs, 
šogad uzsvaru liekot uz brīvprātīgo 
darbu kā līdzdarbības veidu pilsoniskas 
sabiedrības vērtību attīstīšanā skolu 
jauniešiem. Projektu plānots īstenot no 

2015. gada 7. oktobra līdz 2016. gada 
13. janvārim. Projekta mērķa grupa 
ir Kuldīgas pilsētas skolu 11. klašu 
skolēni vecumā no 16 līdz 18 gadiem. 
Drīkst pieteikt arī 10. klašu skolēnus. 
Piedalīties aicināti 10 skolēni no katras 
skolas.

Projekts sevī ietver neformālās ap-
mācības nodarbības, kas ievadīs brīv-
prātīgā darba tematikā – iepazīšanos ar 
institūcijām Kuldīgā, kurās iespējams 
veikt brīvprātīgo darbu, izdarot izvēli, 
kur turpmākos divus mēnešus projekta 
ietvaros iziet darba praksi (Kuldīgas 
kultūras centrs, Kuldīgas bibliotēka, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs, Kuldī-
gas muzejs, Kuldīgas novada sociālais 
dienests, Veckuldīgas zirgaudzētava, 
Kurzemes kultūras mantojuma centrs 
„Kūrava” u.c.), kā arī brīvprātīgā darba 

prakses īstenošanu un projekta noslē-
guma semināru.

Pirmā nodarbība plānota 7. oktobrī 
no 10.00 līdz 16.00, to vadīs lektors 
– biedrības „Radi vidi pats” valdes 
loceklis Staņislavs Babins, kas ir piere-
dzējis neformālās apmācības praktiķis. 
Nodarbībā, kas notiks V.Plūdoņa Kul-
dīgas ģimnāzijas telpās, Piltenes ielā 
25, jauniešus iepazīstinās ar brīvprātīgā 
darba tēmu. 

Pieteikt jauniešus lūdzam elektro-
niski līdz 2. oktobrim, e-pasts: gunta.
upesdegle@gmail.com . Skolēniem 
izsniegs apliecinājuma rakstus par 
piedalīšanos projektā.

GUNTA UPESDEGLE, 
biedrības „Piektdienis” valdes locekle 

un projekta koordinatore 

Aicina iesaistīties projektā 
par brīvprātīgo darbu

Jūlijā un augustā dzimušie mazuļi kopā ar 
vecākiem nofotografējās uz rātsnama kāpnēm.

Arvien vairāk pāru izvēlas laulāties Kuldīgā. Kāds pāris šogad uz laulību 
ceremoniju brauca ar antīkiem velosipēdiem.



ĒDOLĒ
26. septembrī 20.00 kultūras namā – 

pašdarbnieku sezonas atklāšanas ballīte.
GUDENIEKOS
Visu septembri kultūras namā skatāma 

Intas Rozenbahas izstāde „Zeme un jūra”.
9. oktobrī 19.00 kultūras namā – Vecpils 

amatierteātra „Vai mīļā” izrāde „Ak tu mīļais 
Augustiņš”. Ieeja –  EUR 1.

ĪVANDĒ
30. septembrī 18.30 Īvandes muižā pir-

majā sezonas mēģinājumā tiekas vokālais 
ansamblis. Aicinām arī jaunus dalībniekus, 
kam sirdij tuva dziesma.

KABILĒ
2. oktobrī mēģinājumu sezonu atsāk 

vidējās paaudzes deju kolektīvs „Meždzir-
nas” (mēģinājumi piektdienās no 19.00 līdz 
21.00) un senioru deju kolektīvs „Kamēr 
vari” (mēginājumi piektdienās no 21.00 
līdz 22.30) saieta namā „Sencis”. Gaidām 
jaunus dejotājus savā pulkā.

KURMĀLĒ
Septembrī pagasta izstāžu zālē – Skaid-

rītes Vjaksas fotomirkļi.
26. septembrī 19.00 pagasta pasākumu 

zālē – Dzejas dienas ,,Spīd naktī vientuļa 
zvaigzne”. Dzejas un mūzikas kompozīciju, 
kas veltīta Rainim un Aspazijai, izpildīs 
amatierteātris un sieviešu vokālais  an-
samblis. Ieeja brīva.

29. septembrī 14.00 „Pagastmājas” pa-
galmā – „Miķeļtirgus jampadracis”. Piedalās 
Vilgāles pamatskolas skolēni.

LAIDI 
Līdz 30. septembrim Sermītes bibliotē-

kā – literatūras izstāde, veltīta Raiņa daiļradei.
No 20. līdz 31. oktobrim Sermītes biblio-

tēkā literatūras izstāde, atzīmējot Krišjāņa 
Barona 180 gadu jubileju.

23 .oktobrī 9.30 Sermītes bibliotē-
kā – Bērnu žūrijas pasākums bērnudārza 
audzēkņiem.

PADURĒ
25. septembrī 19.30 Padures pagas-

ta Vēgas ciema mežos ikgadējā nakts 
orientēšanās „Naktskrekls 2015”. Papildu 
informācija un komandu pieteikšana pa tālr. 
26550695 (Indra) un 29726260 (Andris).

Līdz 30. septembrim Padures pagasta 
bibliotēkā – Eduarda Skabja fotoizstāde 
„Mākoņu atlants un citas fotogrāfijas”.

Padures pagastā aktīvu kultūras dzīvi 
atsāk pašdarbības kolektīvi, kuri gaida 
jaunus dalībniekus: aušanas pulciņš: otrdie-
nās 18.00 – 20.00; sporta deju hobijklase: 
otrdienās, ceturtdienās 18.30 – 20.00; 
Padures pagasta ansamblis visās balsu 
grupās, trešdienās 18.00; senioru ansamb-
lis ceturtdienās 16.00; bērnu tautisko deju 
kolektīvs, informācija un pieteikšanās pa 
tālr. 22306381; pieaugušo tautisko deju 
kolektīvs – informācija un pieteikšanās pa 
tālr. 22306381; floristikas pulciņš – pieteik-
šanās e-pastā: visock@inbox.lv.

PELČOS
26. septembrī 11.00 Pelču pils parkā – 

vasaras lasīšanas maratona noslēgums 
bērniem.

30. septembrī 17.00 – jauns spāņu 
valodas kurss iesācējiem. Aicināti visi 
interesenti. 

No oktobra piektdienu vakaros – spāņu 
valodas kursi dalībniekiem ar priekšzinā-
šanām.

8. oktobrī 18.00 darbu atsāks bērnu 
un jauniešu sporta deju kolektīvs. Aicināti 
jauni dalībnieki. Vadītāja Dita Ņuņēvica. In-
formācija pie tautas nama vadītājas Edītes 
Krasnopas, tālr. 26354396.

Aicinām jaunus dalībniekus JVA „Avots” 
sastāvā. Mēģinājumi notiek otrdienās 18.30 
tautas namā. Vadītāja Jana Paipa. Infor-
mācija pie tautas nama vadītājas Edītes 
Krasnopas, tālr. 26354396.

17. oktobrī 18.00 tautas namā –  Pelču 
pagasta jauktajam ansamblim „Avots” 5 
gadu jubilejas koncerts „Man no jauna spār-
nu dod”. Piedalīsies kolektīvi no Vārmes, 
Turlavas, Vilgāles un Snēpeles.

31. oktobrī – Leģendu nakts Pelču pilī, 
apmeklētāji varēs izstaigāt radošās stacijas, 
kā arī sastapt pašu baronu firstu Līvenu.

RENDĀ
7. oktobrī tiek organizēts brauciens uz 

Saldus pārtikas kombinātu un „Druvas” 
saldējuma ražotni, šitaki sēņu audzētavu 
„Garīkas”. Sīkāka informācija pa tālr. 
26181470.

13. oktobrī tiek organizēts brauciens uz 
Ventspils teātra namu „Jūras vārti”, kurā no-
tiks Dailes teātra izrāde. M. Gorkija „Saules 
bērni”. Biļetes cena –  EUR 4. Pieteikties un 
samaksāt līdz 6. oktobrim. Sīkāka informā-
cija pa tālr. 26181470.

Līdz 30. septembrim bibliotēkā – Līvijas 
Bružes gleznu izstāde.

Sākot sezonu, Rendas kultūras nams 
aicina jaunus dalībniekus deju kolektīvā, 
amatierteātrī un vokālajos ansambļos. 
Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

Līdz 30. oktobrim kultūras namā – sa-
gaidot Latvijas simtgadi, tiek organizēts 
fotokonkurss „Mājas Rendas pagastā”. 
Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

RUMBĀ
Septembrī Mežvaldes pagasta pārval-

des nama zālē – Mārītes Dupates gleznu 
izstāde.

9. oktobrī 19.00 „Bukaišos” – Raiņa un 
Aspazijas gadam veltīts koncerts.

13. oktobrī 19.00 „Bukaišos” – zoles 
vakars.

14. oktobrī 14.15 „Bukaišos” – kulināri-
jas pasākums „Gardēži”.

20. oktobrī 16.00 „Bukaišos” – radošā 
darbnīca.

30. oktobrī 17.00 „Bukaišos” – pensio-
nāru balle.

Oktobrī pagasta pārvaldes nama zālē – 
Antras Laizānes gleznu izstāde.

SNĒPELĒ
3. oktobrī 20.00 –  koncerts „Dziedam 

Snēpelē”; 22.00 balle – spēlēs grupa 
„Imula”. Dalībniekus lūdzam pieteikties līdz      

30. septembrim, tālr. 27843792.
Septembrī bibliotēkā – Raiņa daiļradei 

veltīta literatūras izstāde. 
TURLAVĀ
25. septembrī 14.00 Dižgaiļu parka es-

trādē – „Miķeļdienas tirgus”  (aicināti pirkt un 
pārdot gribētāji, pieteikties pie k/n vadītājas, 
tālr. 28614939 vai 26263960).

9. oktobrī 19.00 kultūras namā – Nīkrā-
ces amatierteātra izrāde. Baibas Juknevi-
čas „Pavasara neprāts”.

17. oktobrī 22.00  kultūras namā – 
balle, spēlēs Rikardions un grupa „Uzlūdz 
dāmas”.

Septembrī bibliotēkā – Ināras Zeltītes 
rokdarbu izstāde „Ne pliks, ne apģērbts”; 
PII „Lāčuks” radošo darbu izstāde „Kukai-
nīši ziedos dūc”; bērni, jaunieši un vecāki 
aicināti iesaistīties lasīšanas veicināšanas 
programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija”, izlasot un vērtējot līdz decembra 
beigām 6 grāmatas.

Oktobrī bibliotēkā – Līvijas Bružes glez-
nu izstāde „Ainavas un ziedi”; PII „Lāčuks” 
radošo darbu izstāde „Āboli”.

VĀRMĒ
Līdz 29. septembrim bibliotēkā – Dzin-

tara Lejas fotoizstāde „Gudenieku suiti”.
2. oktobrī 20.00 pamatskolas zālē – 

VPDK „DimDari” aicina visus dejot gribē-
tājus uz pirmo tikšanos.

4. oktobrī 12.00 –  pamatskolā JVA 
„Atbalss ” aicina visus dziedāt gribētājus 
uz pirmo tikšanos.

Katru pirmdienu 19.00 pamatskolā – 
amatierteātris „Es un Tu” aicina savā pulkā 
jaunus dalībniekus.

Līdz 20. oktobrim ikviens tiek aicināts 
iesaistīties makulatūras vākšanā, ko var 
nodot Vārmes pagasta bibliotēkā.

31. oktobrī 20.00 kafejnīcā „Kārlis” – 
pašdarbnieku un sportistu balle. Spēlē 
grupa „R4”.

Oktobrī bibliotēkā – Jolantas Alkšares 
krustdūrienu tehnikā izšūtās gleznas.

C MYK
Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums „Kuldīgas Novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. Atbildīgā par izdevumu – 

sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta Lapiņa, tālr. 63350100. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.

MūSU LAIKS

KKC PIEDĀVĀ

SPORTA PASĀKUMI SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ

PASĀKUMI PAGASTOS

2015. gada 24. septembris

Darba dienās – EUR 2,60; brīvdienās un svētku dienās – EUR 3.  
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas.
KKC Kuldīgā, Raiņa ielā 21. Tālrunis 29542242.

KINO AfIšA

U – bez vecuma ierobežojuma; 7+ – līdz 7 g. v. neiesakām; 12+ – līdz 12 g. v. neiesakām; 16+ – līdz 16 g. v. neiesakām; 
18+ – līdz 18 g. v. aizliegts

S. 26.IX 17.00 GULĒT AR CITIEM CILVĒKIEM
Sv. 27.IX 18.30 2015
O. 29.IX 18.00 Ilgums 1’35
T. 30.IX 20.30 Komēdija
C. 1.X  17.30 16+

S. 26.IX 19.00 EVERESTS
Sv. 27.IX 16.00 2015
O. 29.IX 20.00 Ilgums 2’01
T. 30.IX 18.00 Trilleris, piedzīvojumu filma
C. 1.X  19.30 16+

P. 2.X 17.30 MĒNESS SARGS
Sv. 4.X 14.00 2014
SV. 4.X 16.00 Ilgums 1`25
P. 5.X 17.30 Filma dublēta latviešu valodā
O. 6.X 18.00 7+

P. 2.X 19.30 PRAKTIKANTS
Sv. 4.X 18.00 2015
P. 5.X 19.30 Ilgums 2`01, komēdija
O. 6.X 20.00 12+

Sestdien, 3. oktobrī – Hercoga Jēkaba gadatirgus.
Trešdien, 7. oktobrī, 19.00 Kuldīgas kultūras centrā – koncerts „Vēstule meitenei”. 

Ar jaunu muzikālu projektu iepriecinās Normunds Rutulis. Izveidojies jauns duets ar dzie-
dātāju Katrīnu Cīruli un zviedru mūziķi Hanu Antehedu (trio). Ieeja – EUR 6, 7, 8 (biļetes 
KKC kasē un www.bilesuparadize.lv).

Ceturtdien, 8. oktobrī, 19.00 Kuldīgas kultūras centrā – Valmieras drāmas teātra viesiz-
rāde, Alvja Lapiņa „Klaidoņa lūgšana”. Drāma 2 cēlienos. Režisors – Varis Brasla. Lomās: 
Elīna Vāne, Mārtiņš Meiers, Mārtiņš Liepa, Januss Johansons, Ivo Martinsons, Inese 
Pudža vai Ilze Lieckalniņa, Arnolds Osis, Inese Ramute, Mārtiņš Lūsis, Kārlis Freimanis.

Piektdien, 9. oktobrī, Kuldīgas kultūras centrā – Senioru veselības diena.
Sestdien, 10. oktobrī, 18.00 – Stellas Pavlovičas 40 darba gadu jubilejas koncerts.

25.IX 10.00 Olimpiskā diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
26.IX 11.00 „Kuldīgas kauss” volejbolā vīriešiem un sievietēm 
  KNSS sporta halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
29.IX 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības futbolā 2002./2003., 
  2004./2005.g. dz.; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
30.IX 16.00 Orientēšanās seriāls „Taciņas 2015”, 17. kārta; Snēpeles centrs
3.X 11.00 VEF LJBL-LR čempionāts basketbolā U-19 grupā 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
3.X 18.00 Latvijas čempionāts florbolā, 1. līgā: FK „Kuldīga” – FK „Ogres vilki” 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.X 12.00 Kuldīgas NSS meistarsacīkstes riteņbraukšanā krosā 
  Krauļu priedes, Kuldīga
6.X 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības futbolā 1996./1999., 
  2000./2001.g.dz.; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
7.X 17.00 27. skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi 2015”, 8. kārta 
  Krauļu priedes, Kuldīga
9.X 13.00 „Rumbas kauss 2015” šahā; KNSS šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
10.X 9.00 „Rumbas kauss 2015” šahā; KNSS šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
10.X 11.00 VEF LJBL-LR čempionāts basketbolā U-14,U-16,U-19 grupā 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
10.X 12.00 „RK „Kuldīga”” un Kuldīgas novada atklātais čempionāts riteņbraukšanā 
  krosā; Krauļu priedes, Kuldīga

Smērējiet ratus un pucējiet zir-
gus – Kuldīgā „Hercoga Jēkaba 
gadatirgus”! Tas brīdis jau drīzi 
būs klāt, kad oktobra trešās dienas 
pusdienlaikā ar pamatīgu dižgabala 
grāvienu Pilsētas dārzā ies vaļā lielā 
andele ar jandalēšanu, jautrošanos 
un citām izdarībām.

Pēc kārtīga darba cēliena kuldīdz-
nieki gatavi parādīt, ka arī atpūsties 
prot ar vērienu. Rati brakšķēs, un 
galdi vai lūzīs no dabas veltēm un 
pašu mājās darinātā, audzētā, rau-
dzētā vai brūvētā.

Pašu pagastu ļaudis te andelēsies, 
dižosies, štovēs, šmorēs un kumē-
diņus rādīs. Spirgtajā rudens gaisā 
virmos tik brīnišķas smaržas, ka 
jāmanās, lai nenorij mēli!

Tirgus kņada un sen netikušos 
paziņu čalas jauksies ar žiperīgas 
mūzikas skaņām, kuras no saviem 
amata rīkiem izvilinās gan pašu pa-
gastu muzikanti, gan tuvāki un tālāki 
viesi. Spēj tik klausīties un līdzi lēkt!

Tirgus ķēķis čurkstēs, mutuļos un 
kārdinās kreptīgu ēdienu cienītājus 
un saldummīļus. Tur nu netrūks 
nekā! Zupas, putras, kāposti, kāds 
kūpināts ,,fišiņš”, māju desas, sā-
lījumi un marinējumi dos spēku i 
tirgu izstaigāt, i kādā ,,atrakcionā” 
roku iemēģināt. Mājas alus, vīni vai 
kāds kreptīgāks ,,špukteris” līdzēs 
dūšu piesiet un  noskaņu piepravīt, 
bet parastie, nabagu un pat valdības 
pankoki ar dažādām zaptēm sievām 
un vīriem, medus ,,borciņas”, rauši, 
pīrāgi un tortes gaidīs savus ēdājus  
„saldajā galā”.

Kad savs vēders ,,pills” un māj-
niekiem cienasts jau ķeselē, uz 
amatnieku galdiem būs jānopēta, kas 
saimniecībā noderīgs. Krāsaini deķi, 
vilnas zeķes, adījumi, tamborējumi 
un tapojumi, koka karotes, rotas, pai-
jas un īstu vīru ,,štrumenti” – tur būs, 
no kā izvēlēties! Ja kārtīgi sarunās, 
meistari vēl iedos pašam pamēģināt, 
kā tas i’ –  zeķei valdziņu uzņemt vai 
kalēja ,,žani” vicināt.

Spēļu plačos varēs savu drosmi, 
acumēru un roku veiklību pārbaudīt, 
cirvjus mētāt, bultas raidīt un citādi 
izklaidēties, bet pie ,,jaktes” vīriem – 
putnus, zvērus apbrīnot un vaļā muti 
mednieku stāstos klausīties.

Trijos dienā uz skatuves kāps arī 
pilsētas galva, lai ,,turētu” runu un 
pašrocīgi suminātu novada sakoptā-
ko māju un sētu saimniekus.

Tirgū kā jau tirgū – laiks paies 
nemanot, un pēc lielgabalnieka otrā 
,,spēriena” četros pēcpusdienā būs 
jāpošas uz māju pusi. 

Neatliec uz citu reizi – nāc, brauc 
un piedalies! 

Lustējies, kaulējies un jārējies 
no sirds, jo nekad vairs nebūs tā, 
kā šoreiz!

Atceries – šī gada trešajā oktobrī, 
divpadsmitos dienā Kuldīgā, Pilsētas 
dārzā!

ANDRIS GRĪNVALDS,
Hercoga Jēkaba gadatirgus runasvīrs

Nāc, brauc 
un piedalies!

Padomju laika 
spēkratu parāde

Svētdien, 27. septembrī, no 14.30 līdz 15.30 Kuldīgā, Liepājas ielā, vir-
zienā no Rātslaukuma uz Pilsētas laukumu būs apskatāmi Latvijas Antīko 
automobiļu kluba padomju tehnikas sekcijas automobiļi. Padomju laika 
spēkrati Kuldīgā piestās 2015. gada sezonas noslēguma pasākuma ietvaros. 
Varēs aplūkot ap 50 restaurētu un saglabātu padomju laika automašīnu. 

Kabiles Ozolu biotopā 
atklās „Līvu” dziesmu ielu

26. septembrī 13.00 Kabilē, atpūtas un mācību parkā „Ozolu bio-
tops” atklās parka saimnieka, Kabiles mežsarga Aivara Bergmaņa 
veidoto „Līvu” dziesmu ielu. 

Ceļa nezinātāji aicināti pulcēties 12.30 pie Kabiles bibliotēkas. Atklāšanā 
uzstāsies Kabiles pamatskolas bērnu ansamblis – jaunie kabilnieki pasāku-
mam īpaši sagatavojuši programmu ar „Līvu” dziesmām.

Dziesmu ielā attēlotas 10 leģendārās grupas „Līvi” dziesmas, kā arī in-
formācija par grupu un līviem kā tautu, dziesmu vārdi un grupas dalībnieku 
citāti. „Līvu” dziesmu iela tapusi divos mēnešos. 


