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šajā numurā

Pasniegtas 
Goda balvas
> 4.-5. lpp.

Plaša programma ziemas 
festivālā "Notici brīnumam"
> 7. lpp. 

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

Ģimenes aicina uz 
Veselības dienu
> 7. lpp.

VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas vietnieks

10. novembrī svinīgi tika atklāts atjaunotais 
Kuldīgas novada sporta skolas komplekss un 
jaunais peldbaseins. 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa, uzrunājot atklāšanas pasākuma dalīb-
niekus, atzina, ka ieprojektēt un uzbūvēt peldba-
seinu pašā Kuldīgas vecpilsētas sirdī ir bijis liels 
izaicinājums. I. Bērziņa pateicās visiem projekta 
īstenošanā iesaistītajiem – projektētājiem, būv-
niekiem, būvuzraugiem un visiem pārējiem, kuri 
ieguldījuši savu darbu projekta īstenošanā, Domes 
deputātiem, kuri lēma par kredīta ņemšanu, lai šo 
projektu varētu īstenot, un Izglītības un zinātnes 
ministrijai par piešķirto līdzfinansējumu. “Man 
gribas cerēt, ka šis komplekss būs kuldīdznieku 
un viesu iemīļots un to vēl ilgi varēs izmantot 
mūsu bērni un mazbērni. Lai jaunais baseins labi 
kalpo,” novēlēja I. Bērziņa.

SIA “Diānas Zalānes projektu birojs” valdes 
locekle, arhitekte Diāna Zalāne sacīja, ka ceļš 
uz sasniegto rezultātu bija garš un grūts. Liels 
ir  lepnums par paveikto. Galvenā būvuzņēmēja 
SIA “Abora” valdes loceklis Juris Kravalis atzina, 
ka tapusi ārkārtīgi sarežģīta būve. Viņš pateicās 
visiem būvniecības procesā iesaistītajiem, īpaši 
apakšuzņēmējam SIA “Būvfirma Inbūv”.

Kuldīgas  novada sporta skolas direktors Agris 
Kimbors sacīja, ka, ņemot vērā iedzīvotāju lielo 
interesi, par jaunā peldbaseina pieprasījumu nebūs 
jāsūdzas. Darbinieku izaicinājums būs visu kom-
pleksu labi pārvaldīt, lai šeit būtu ērti un ikviens 
justos gaidīts.

Mūža abonementu Kuldīgas peldbaseina 
apmeklējumam no pašvaldības saņēma Latvijas 
peldēšanas federācijas goda prezidents, ēdolnieks 
Uldis Zemzars, kurš aktīvi līdzdarbojies baseina 
tapšanā. Savukārt SIA “Stiga RM” saņēma paš-
valdības pateicību par 5000 EUR ziedojumu, kas 
izmantots bērnu peldētapmācības aprīkojuma 
iegādei. 

Sporta skolas rekonstrukcijas un jaunā peldba-
seina būvprojekta autors ir SIA “Diānas Zalānes 
projektu birojs”. Būvdarbus veica būvuzņēmējs 
SIA “Abora”, bet būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “Būves un būvsistēmas”. Kopumā darbi 
izmaksāja 3,29 miljonus eiro, ieskaitot PVN. 
336 tūkstošus eiro Kuldīgas novada sporta skolas 
kompleksa atjaunošanai piešķīra no valsts budže-
ta. Pārējās izmaksas segtas no Kuldīgas novada 
pašvaldības budžeta.

Sporta skolas ēku kompleksam Kalna ielā 6, 
kur atrodas vairākas sporta skolas nodaļas, pie-

Esam aizvadījuši ļoti nozīmīgu, 
patriotisma piesātinātu, notikumiem 
bagātu laiku Kuldīgas novadā, sagai-
dot mūsu valsts 99. dzimšanas dienu. 

Patriotisma nedēļu ieskandināja 
ilgi gaidītā rekonstruētā Kuldīgas 
novada sporta skolas kompleksa un 
peldbaseina atklāšana. Domāju, ka 
tā bija lieliska dāvana visiem novada 
iedzīvotājiem un viesiem, sagaidot 
Latvijas dzimšanas dienu. Droši 
varu apgalvot, ka mūsu peldbaseins 
ir unikāls ar to, ka izdevies šādu 
lielu, funkcionāli, arhitektoniski un 
mākslinieciski nevainojamu būvi 
radīt pašā vecpilsētas sirdī. Paldies 
deputātiem par drosmīgo lēmumu, 
arhitektiem, būvniekiem, projektu 
vadītājiem, uzraugiem, visiem, kas 
sarūpējuši mums šo skaisto dāvanu!

Par tradīciju gada beigās kļuvis 
konkurss “Uzņēmēju un amatnieku 
gada balva”. Šogad tas notiek jau 
desmito reizi. Apmeklējot uzņē-
mējus, lauksaimniekus, pārņem 
lepnums par mūsu novada uzņē-
mīgajiem ļaudīm gan pilsētā, gan 
laukos. Viņu paveiktais, sasniegumi, 
piesaistītās investīcijas, izveidotās 
darbavietas rada nopietnu pamatu 
novada turpmākajai attīstībai.

Šajās dienās noslēgusies arī uz-
ņēmēju un iedzīvotāju pieteikšanās 
Domes līdzfinansējumam vēsturisko 
ēku restaurācijas un atjaunoša-
nas programmā. Saņemti necerēti 
daudz – 37 iesniegumi ēku glābšanai 
gan Kuldīgas vecpilsētā, gan laukos. 
Mēs priecājamies par lielo interesi 
un ceram, ka nākamajā gadā mūs 
pārsteigs no jauna sakārtotās ēkas 
vecpilsētā un arī laukos.

11. novembrī daudzi novada ie-
dzīvotāji piedalījās Lāčplēša dienas 
svinībās, godinot Latvijas brīvības 
cīņās kritušo varoņu piemiņu. Kā 
allaž, savu gatavību aizstāvēt dzim-
teni nodemonstrēja Zemessardzes 
45. nodrošinājuma bataljona vīri. 
Notika arī NATO kaujas grupas 
tehnikas, ieroču un ekipējuma pre-
zentācijas. Spītējot lietum un vējam, 
skaists piemiņas brīdis kritušajiem 
varoņiem notika Annas kapos. Šo 
pasākumu rīkoja Kuldīgas jaunieši. 

18. novembrī ar Kuldīgas novada 
Goda balvu tika apbalvoti 11 izcil-
nieki, novērtējot viņu ieguldījumu 
Kuldīgas novada attīstībā. Vakarā 
visi kopā izbaudījām svētku kul-
mināciju – gaismas ceļu, ko kārtējo 
reizi mums sarūpēja jaunie kuldīdz-
nieki. Man liekas, ka tas ir brīdis, 
kad visi jūtamies ļoti vienoti, kad 
aizmirstas strīdi un nesaskaņas, kad 
mēs jūtamies visvairāk piederīgi 
savam novadam un Latvijai. 

Lieliska 
dāvana novada 
iedzīvotājiem 

Atklāts jaunais peldbaseins

būvēts jauns apjoms peldbaseina vajadzībām. 
Baseins ir 25 metrus garš, tam ir 4 celiņi. Izvei-
dots arī neliels baseiniņš bērniem, divas pirtis un 
sāls istaba. Atjaunojot ēku kompleksu, izdevies 
nodrošināt mūsdienīgas telpas riteņbraukšanas 
nodaļai, izveidojot velosipēdu noliktavas, velo-
sipēdu darbnīcu un ģērbtuves, kā arī apmācību 
telpas dambretes nodarbībām. Sakārtota arī sporta 
zāle, kurā treniņus aizvada volejbolisti un futbo-
listi. Ēkā nodrošināta telpu pieejamība cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem, bet baseins aprīkots ar 
īpašu ierīci, kas ļaus cilvēkiem ar kustību traucē-
jumiem izmantot baseinu un peldēt. 

Baseins atvērts katru dienu no 7.00 līdz 22.00, 
bet pirmdienās no 13.00 līdz 22.00. Vairākām 
apmeklētāju grupām tiek nodrošinātas īpašas 
atlaides, bet pirmsskolas vecuma bērniem un 
sporta skolas audzēkņiem treniņu nodarbību laikā 
baseina apmeklējums būs bez maksas. Baseinu 
visu darba laiku uzraudzīs instruktori – glābēji. 
Ar pakalpojumu cenām var iepazīties mājas lapā 
http://kuldigasports.lv/. Baseinā var norēķināties 
gan skaidrā naudā, gan ar maksājumu kartēm. 
Iespējams iegādāties arī dāvanu kartes.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
IEVaS BEnEFELDES foto

atjaunotā sporta skolas kompleksa svinīgajā atklāšanā piedalījās (no kreisās) izglītības un zinātnes ministra biroja vadītājs andis Geižāns, SIa “abora” valdes loceklis juris 
Kravalis, arhitekte, SIa “Diānas Zalānes projektu birojs” valdes locekle Diāna Zalāne, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Latvijas Peldēšanas federācijas 
goda prezidents uldis Zemzars, mācītājs  Viesturs Pirro, kurš iesvētīja jauno peldbaseinu, un Kuldīgas novada sporta skolas direktors, Domes deputāts agris Kimbors.

Pirmās jauno baseinu izmēģināja šauļu sinhronās peldēšanas skolas “Delfinas” audzēknes no Lietuvas.

Kuldīdzniekus sveikt bija ieradies Latvijas Olimpiskās 
komitejas prezidents aldons Vrubļevskis. Dāvinot 
speciālos dēlīšus, ko bērni varēs izmantot peldētap-
mācībās, viņš izteica cerību, ka nākotnē Latvijas Olim-
piskajā komandā Kuldīgu pārstāvēs ne tikai pludmales 
volejbolisti un vieglatlēti, bet arī peldētāji.
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2017. gada oktobrī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Dzīvojamā māja “Gudermaņi”, Rendas pagastā Dzintars Vīnvalds
Dzīvojamās mājas renovācija Vijolīšu iela 14, Kuldīgā Ludmila Valkovska

Lauksaimniecības šķūnis “Purvmaļi”, “Kalēji”, Ozoli, Rendas 
pagastā ZS “Purmaļi”

Dzīvojamās ēkas pārbūve un 
saimniecības ēka Ziedoņa iela 22, Kuldīgā Artis Mellenbergs

Meža ceļa (Pakava ceļš) būve 
(2.16 km)

202.-205. kvartālā, Alsungas meža 
iecirknī, Īvandes pagastā AS “Latvijas Valsts meži”

Dzīvojamā ēka Ēdoles iela 45, Kuldīgā Edgars Sala
Dzīvojamā ēka Ēdoles iela 43, Kuldīgā Ivars Sala
Dzīvojamā ēka Ēdoles iela 47, Kuldīgā Jānis Sala
Dārza mājas pārbūve Aveņu aleja 14, Kuldīgā Inta Kurta

Publisko iepirkumu komisijā oktobrī pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma 
pieņemšanas
datums

Uzvarētājs

Ēdiena sagatavošana un piegāde 
PII “Ābelīte”, Kuldīgā 12.10.2017.

SIA “Saules ieleja 3”;  ēdināšana vienai per-
sonai trīs reizes dienā: 1 – 2 gadi 1,54 EUR 
bez PVN un 3 – 6 gadi 1,81 EUR bez PVN 

Ziemassvētku dekorāciju iegāde 26.10.2017. SIA “Depo Diy”; 11 954,40 EUR bez PVN
Atklāts konkurss “Degvielas iegāde 
Kuldīgas novada pašvaldības 
autotransportam”

26.10.2017. SIA “Rietumu Nafta”; 88 750 EUR bez PVN

KuLDĪGaS nOVaDa PašVaLDĪBa
saskaņā ar Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu

PĀRDOD
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

 nekustamo īpašumu – dzīvokli Baložu ielā 3-4, Kuldīgā, kadastra 
Nr. 62019003269. 

Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 22,1 m2 un 
kopīpašuma 221/1370 domājamās daļas, t. sk., no dzīvojamās ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 62010140051001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 
62010140051002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010140051 
ar platību 642 m2.

Nosacītā cena – 3000 EUR, drošības nauda – 300 EUR, reģistrācijas 
maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada 
pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 11. decembrī 
plkst.14.00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas 
līdz 2017. gada 8. decembrim plkst.11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas 
novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Informācija pa tālruni 63370005, e-pasts: iveta.zvirbule@kuldiga.lv.

Būvniecības komisijā 2017. gada oktobrī lemtais

akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Lietusūdens novadīšanas sistēma no kokmateriālu uzglabāšanas 
laukuma 

Cepļu iela 2 uz esošo grāvju sistēmu
Ganību ielā, Kuldīgā Būvprojekts 

Telpu grupu vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu 
par kafejnīcu Baznīcas iela 6, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Dzīvojamās mājas pārbūve Strēlnieku iela 5, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Siltumnīca “Saules stari”, Pelču pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Dzīvokļa pārbūve un ēkas fasādes atjaunošana Baznīcas iela 19-4, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Degvielas uzpildes stacijas iebrauktuves seguma atjaunošana Ganību iela 31, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Teritorijas labiekārtošana Virkas iela 27, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Tirdzniecības ēkas pārbūve Ganību iela 25, Kuldīgā Būvprojekts
Automazgātava un ēkas demontāža Jelgavas iela 61, Kuldīgā Būvprojekts
Meža meliorācijas sistēmas pārbūve “Dižcerendas”, Vārmes pagastā Būvprojekts
Meliorācijas sistēmu pārbūve “Upītes”, “Dunalkas”, “Niklāvi”, Ēdoles pagastā Būvprojekts
Aktīvās atpūtas kompleksa elektroapgādes pievada pārbūve Stacijas iela 2, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts 
Aizuzskaites elektrotīkli Dzirnavu iela 18, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Saimniecības ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un jumta 
seguma nomaiņa Graudu iela 6, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Strītbola laukuma seguma pārbūve  “Ievas”, Rendas pagastā Paskaidrojuma raksts
Gājēju celiņu pārbūve - 1.kārta, piebraucamā ceļa un laukuma 
pārbūve - 2.kārta Laidu pagastā, Kuldīgas novadā Paskaidrojuma raksts

Labiekārtošanas darbi Ventas kreisajā krastā Kuldīgā, Kuldīgas novadā Paskaidrojuma raksts
Dārza māja Kastaņu aleja 9, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana un jumta 
seguma maiņa Darba iela 2, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Elektromobiļu ātrās uzlādes stacija Dzirnavu iela 9, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas elektroapgāde Dzirnavu iela 9, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
SIA “STIGA RM” finiera rūpnīcas ārējā elektroapgāde Ventspils iela 103B, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Dzīvokļa vienkāršotāa atjaunošana Skrundas iela 18-11, Kuldīgā Apliecinājuma karte
20 kW gaisa vada līnijas A6103 pārbūve “Zelmeņi”, Laidu pagastā Paskaidrojuma raksts
Padures pils - plašizklaides pasākumu ēkas restaurācija par 
“Gardēžu viesnīcu” “Pils”, Padure, Padures pagastā Būvprojekts

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Ķelšu iela 2-20, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Meliorācijas sistēmas pārbūve “Vītiņi” un “Dižlauks”, Gudenieku pagastā Būvprojekts
5kW saules mikroģenerators “Kupšas”, Turlavas pagastā Būvprojekts
5 kW saules mikroģenerators “Lauri”, Kabiles pagastā Būvprojekts
Divas viesu mājas Krasta iela 15, Kuldīgā Būvprojekts
Padures pils dienvidaustrumu ārsienas atjaunošana “Pils”, Padure, Padures pagastā Būvprojekts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Lietusūdens novadīšanas sistēma no kokmateriālu uzglabāšanas laukuma Cepļu iela 2 uz esošo grāvju sistēmu Ganību ielā, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas pārbūve Strēlnieku iela 5, Kuldīgā
Siltumnīca “Saules stari”, Pelču pagastā
Dzīvokļa pārbūve un ēkas fasādes atjaunošana Baznīcas iela 19-4, Kuldīgā
Tirdzniecības ēkas pārbūve Ganību iela 25, Kuldīgā
Automazgātava un ēkas demontāža Jelgavas iela 61, Kuldīgā
Meža meliorācijas sistēmas pārbūve  “Dižcerendas”, Vārmes pagastā
Meliorācijas sistēmu pārbūve “Upītes”, “Dunalkas”, “Niklāvi”, Ēdoles pagastā
Dārza māja Kastaņu aleja 9, Kuldīgā
Padures pils - plašizklaides pasākumu ēkas restaurācija par “Gardēžu 
viesnīcu” “Pils”, Padure, Padures pagastā

Meliorācijas sistēmas pārbūve “Vītiņi” un “Dižlauks”, Gudenieku pagastā
5kW saules mikroģenerators “Kupšas”, Turlavas pagastā
5 kW saules mikroģenerators “Lauri”, Kabiles pagastā
Divas viesu mājas Krasta iela 15, Kuldīgā
Padures pils dienvidaustrumu ārsienas atjaunošana “Pils”, Padure, Padures pagastā

KuLDĪGS nOVaDa PašVaLDĪBa
saskaņā ar Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu

PĀRDOD
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

 būvju īpašumu “Ēdnīca”, Vilgālē, Kurmāles pagastā, kas sastāv no ne-
dzīvojamās ēkas – ēdnīcas ar kadastra apzīmējumu 62600080005001 un 
palīgēkas – pagraba ar kadastra apzīmējumu 62600080005002. Pašvaldības 
īpašumtiesības nostiprinātas Kurmāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. 100000292790.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3200 EUR, drošības nauda – 
320 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole 
notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 
2017. gada 11. decembrī plkst. 13.00. Dalībnieku reģistrācija no paziņojuma 
publicēšanas dienas līdz 2017. gada 8. decembrim plkst. 11.00.

 nekustamo īpašumu “Varoņi” Gudenieku pagastā, kadastra 
Nr. 62500010193. Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzī-
mējumu 62500010193, platība 6920 m², no kuras zeme zem ēkām un 
pagalmiem – 6920 m². Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā ēka ar 
kadastra apzīmējumu 62500010193001 un palīgceltnes: kūts ar kadastra 
apzīmējumu 62500010193002, platība 76,0 m², šķūnis ar kadastra apzī-
mējumu 625000101930003, platība 42,7 m², un pagrabs ar kadastra apzī-
mējumu 62500010193004, platība 17,7 m². Ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Nosacītā cena – 900 EUR, drošības nauda – 90 EUR, reģistrācijas 
maksa – 15 EUR, izsoles solis – 90 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada 
pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 11. decembrī 
plkst. 13.30. Dalībnieku reģistrācija no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 
2017. gada 8. decembrim plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumiem var saņemt Kuldīgas 
novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija 
pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.

Par lauksaimniecības zemes darījuma 
akta reģistrēšanu zemesgrāmatā

Kuldīgas novada pašvaldība vērš 
uzmanību, ka saskaņā ar likumu “Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos” 
lauksaimniecības zemes iegādes 
darījuma akts, kas noslēgts līdz 
2014. gada 31. oktobrim, ir jāreģistrē 
Darījumu ar lauksaimniecības zemi 
izvērtēšanas komisijā līdz 2017. 
gada 31. decembrim.

Darījuma akts ir derīgs ierak-
stīšanai zemesgrāmatā, ja tam ir 
pievienota Kuldīgas novada Domes 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi 
izvērtēšanas komisijas izziņa par to, 
ka darījums reģistrēts pašvaldībā 
līdz 2017. gada 31. decembrim. 
Savukārt no 2018. gada 1. janvāra 
lauksaimniecības zemes iegādes da-
rījuma akts, kas noslēgts līdz 2014. 
gada 31. oktobrim un līdz 2017. 
gada 31. decembrim nav reģistrēts 
Kuldīgas novada Domes Darījumu 
ar lauksaimniecības zemi izvērtēša-
nas komisijā, ir derīgs ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, ja tam pievienots 
pašvaldības komisijas lēmums par 
piekrišanu lauksaimniecības zemes 
iegūšanai īpašumā.

Ar jautājumiem lūdzam vērsties 
Kuldīgas novada pašvaldības Ne-
kustamo īpašumu nodaļā (Pilsētas 
laukumā 2, Kuldīgā, 1.stāvā).

māra PuCEna, 
nekustamo īpašumu nodaļas 

vadītāja vietniece

Informācija sakņu dārzu lietotājiem
Ar 2017. gada 26. oktobra Kuldī-

gas novada Domes lēmumu Kuldīgas 
pilsētā ir apstiprinātas 5 sakņu dārzu 
teritorijas: “Dārzniecības ielas dārzi”, 
“Lauktehnikas dārzi”, “Lapegļu ielas 
dārzi”, “Dārzi pie “Nūdienu” mājām” 
un “Dārzi pie pansionāta “Venta””. 
Savukārt par divām teritorijām – 
“Dārzi Planīcas ielā” un “Skrundas 
ielas dārzi aiz Skrundas ielas 28” – 
Domes deputāti nolēma saglabāt 
esošos līgumus un atļaut lietot sakņu 

dārzus šajās teritorijās līdz brīdim, kad 
lietotāji paši izlems izbeigt līgumu. 

Tiem, kuri vēl nav noslēguši 
nomas līgumus vai vēlas iegūt 
lietošanā sakņu dārzu, vai arī vēlas 
atteikties no esošā sakņu dārza, lū-
gums ierasties Nekustamo īpašumu 
nodaļā pie nekustamo īpašumu spe-
ciālistes Ivetas Zvirbules Pilsētas 
laukumā 2, 1. stāvā, pieņemšanas 
laikos (pirmdienās: 15.00 – 18.00 un 
ceturtdienās: 9.00 – 12.00) vai zva-

nīt pa tālruni 63370005, 29614518.
Paziņojumi par nomas maksu 

2017. gadā tika sagatavoti vasarā 
un nosūtīti visiem sakņu dārzu lie-
totājiem, savukārt gada sākumā tika 
izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa 
paziņojumi. Lūdzam veikt mak-
sājumus noteiktajos termiņos, lai 
izvairītos no nokavējuma maksas. 

IVETa ZVIrBuLE, 
nekustamo īpašumu nodaļas 

speciāliste 
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noslēgusies Sociālā dienesta ēkas siltināšana
Noslēgusies Kuldīgas novada Sociālā 
dienesta ēkas siltināšana Dzirnavu 
ielā 9. No 13. novembra Sociālā dienes-
ta speciālisti atkal pieņem apmeklētā-
jus ierastajās telpās. 

Projekta mērķis bija ēkas atjaunošana, 
lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā 
vidē, uzlabotu energoefektivitāti, kā arī sa-
mazinātu pašvaldības izdevumus par ēkas 
uzturēšanu un paaugstinātu tās ilgtspēju un 
kvalitāti. Projekta ietvaros uzlabota ēkas 
energoefektivitāte – siltināta ēkas fasāde 
un cokols, bēniņu un pagraba pārsegumi, 
nomainīts jumta segums, jumta konstruk-
cijas un logi, kā arī atjaunots ēkas ieejas 
mezgls. Ēkas jumta krāsošana tiks veikta 
pavasarī, kad būs šādu darbu veikšanai 
atbilstoši laikapstākļi. 

Atbilstoši iepirkumam būvdarbus veica 

pilnsabiedrība “Konsorcijs RT-ALTE”, 
būvuzraudzību nodrošināja būvuzraugs 
Dainis Šēlis no SIA “Struņķkrogs”, bet 
autoruzraudzību – SIA “2B Arhitekt” ar-
hitekte Baiba Beķere. Kopumā būvniecība 
izmaksāja 286 868,62 EUR, ieskaitot PVN.

Projekta “Sociālā dienesta ēkas ener-
goefektivitātes uzlabošana Dzirnavu ielā 9, 
Kuldīgā, Kuldīgas novadā” īstenošanai 
piesaistīts līdzfinansējums 85% apmērā 
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda  
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilsto-
ši pašvaldības integrētajām attīstības 
programmām sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un atjaunojamo energore-
sursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrās 
kārtas ietvaros. 

ELĪna ZĪLE, projektu vadītāja
 rIČarDa SOTaKa foto

Vēlreiz rīko metu konkursu 
vides objekta 

Brīvības cīnītājiem izveidei 
Kuldīgas novada pašvaldība atkārtoti izsludinājusi metu 
konkursu vides objekta Brīvības cīnītājiem izveidei Lie-
pājas ielā 39, Kuldīgā.

Ar iniciatīvu veidot idejisku brīvībai veltītu vides objektu 
pašvaldībā vērsās Kuldīgas iedzīvotāji. Iecerēts, ka vides 
objekts nebūs saistīts ar vienu konkrētu laika posmu Latvijas 
atbrīvošanas cīņu vēsturē, bet ietvers sevī ideju par Latvijas 
brīvību, kuras dēļ arī kuldīdznieki ir cīnījušies dažādos laika 
posmos. 

Vides objektu iecerēts izvietot skvērā Liepājas ielā 39 – 
nacionāli nozīmīgu notikumu vietā, kas atspoguļo Latvijas 
vēsturē ievērojamus pārmaiņu procesus un ir saistīta ar Latvijas 
valstiskuma veidošanās un atjaunošanas piemiņas saglabāšanu. 
1935. gada 12. maijā šeit Latviešu veco strēlnieku biedrības 
Kuldīgas nodaļa ielika pamatakmeni piemineklim par Latvijas 
brīvību kritušajiem karavīriem, kas saglabājies līdz mūsdie-
nām. Taču piemineklis tā arī netika izveidots.

Konkursa nolikums paredz, ka piedāvājumi jāiesniedz 
Kuldīgas novada pašvaldībā līdz 2018. gada 11. janvāra 13.00. 
Konkursa dokumentācija pieejama pašvaldības mājas lapā   
http://www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi. 

Iepriekšējā metu konkursā tika saņemti 7 piedāvājumi, taču 
žūrija nevienu no tiem neatzina par uzvarētāju.

  LaurIS HErCEnBErGS,
projektu speciālists

14. novembrī uz svinīgo sudraba karotīšu pasniegšanu 
Kuldīgas novada Domē bija aicināti 44 bērniņi ar vecā-
kiem. Mazuļus un vecākus sveica pirmsskolas izglītības 
iestādes “Ābelīte” mazie dziedātāji un skolotāja. 

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada 
1. septembra līdz 31. oktobrim reģistrēti 46 bērniņi – 23 
meitenes un 23 zēni. Kuldīgā dzimuši 43 mazuļi, Liepājā – 2 

un Rīgā – 1. 16 ģimenēs mazulis reģistrēts kā pirmais bērns, 
23 ģimenēs – otrais, 4 ģimenēs – trešais, 2 ģimenēs – ceturtais 
un 1 ģimenē kā sestais bērniņš. 

Populārākais vārds meitenēm ir Lote (2), Rēzija (2) un Alise 
(2), bet zēniem – Jānis (2) un Markuss (2). Pieciem puišiem 
vecāki ir izvēlējušies divus vārdus: Mikus Erlends, Adrians 
Mikuss, Lauris Daniels, Evans Elisijs un Jānis Andris. Arī viena 
meitiņa ir tikusi pie diviem vārdiem – Madara Ieva. 

Kopumā šī gada 10 mēnešos reģistrēti 211 bērniņi, kas ir 
par 38 vairāk nekā attiecīgajā laika posmā 2016. gadā.

Kuldīgas novada jaundzimušie uz svinīgo pasākumu tiek 
aicināti reizi divos mēnešos. Nākamā tikšanās būs 2018. gada 
9. janvārī.

ILOna ĶESTErE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

IEVaS BEnEFELDES foto

13. oktobrī 55 gadu kāzu jubileju 
nosvinējuši kuldīdznieki Lidija 
Anna un Arvīds Alberts Fidleri. 
Atskatoties uz kopā pavadīto 
mūžu, gaviļnieki spriež, ka ilgas 
laulības pamatā ir piedošana un 
otram sniegtais atbalsts.

Kopdzīves laikā gan esot gājis 
visādi. “Rozes vien nav ziedējušas,” 
teic Lidijas kundze. Viņa spriež: “Kā 
ir, kad cilvēki izšķiras? Vai tad labāku 
kāds dabū? Labāku jau nedabū. Tad 
dzīvo ar to pašu!” Tagad esot vienam 
otru, cik vien iespējams, jābalsta, lai 
ilgāk varētu būt kopā.

Fidleri sākotnēji iepazinušies ne-
klātienē. Arvīda kungs bijis iesaukts 
armijā. Lai būtu kāds, kurš viņu gaida 
pārnākam, lūdzis brāļa sievu ieteikt 
kādu meiteni, ar ko sarakstīties. Viņa 
bez Lidijas kundzes atļaujas iedevusi 
jauneklim viņas adresi. Tā nu abi 
vairākus gadus sarakstījušies un viens 
otru bija redzējuši vien fotogrāfijās. 
Pirmā īstā tikšanās notikusi, kad 
Arvīda kungs pēc dienesta atgriezies 
mājās. Drīz arī apprecējušies. Ģimenē 
izaudzināta meita Sandra. Viņas ģime-
nē izauguši divi mazdēli.

Pasniedz sudraba karotītes pašiem mazākajiem

Ilgas laulības pamatā – piedošana un atbalsts

Lidijas kundze savulaik strādājusi gan 
fabrikā “Vulkāns”, gan sadzīves pakalpoju-
mu kombinātā par adītāju. Adīšana joprojām 
ir viens no Lidijas kundzes vaļaspriekiem, bet 
Arvīda kungs kopš bērnības aizrāvies ar mak-
šķerēšanu un pat gribējis kļūt par zvejnieku. 
Tā kā tēvs bijis iesaukts vācu armijā, par 
zvejnieku kļūt diemžēl nav izdevies. Toties 
strādāts fabrikā “Vulkāns” un Līvānu māju 
celtniecībā. Pāra kopīgais vaļasprieks ir doša-
nās mežā – viņi labprāt ogo un sēņo. Lidijas 
kundze teic, ka nevar iztikt arī bez ģimenes 

mazdārziņa. Daļu laika aizņem darbošanās 
Sv. Annas baznīcas draudzē.

Tā kā mūžībā aizsaukti pāra vedēji, 
abiem licies, ka svinēt laulības jubileju būtu 
neiederīgi. Taču pie Domes priekšsēdētā-
jas Ingas Bērziņas ciemoties atnākuši, jo 
iepriekšējā tikšanās reizē ar priekšsēdētāju 
esot norunājuši tikties pēc pieciem gadiem, 
un solījums jāpilda. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, mārketinga un 
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

rIČarDa SOTaKa foto

Lidija anna 
un arvīds 

alberts 
Fidleri 

Kuldīgas 
novada 

Domē pie 
priekšsē-

dētājas 
Ingas 

Bērziņas 
ciemojās 
arī pirms 
pieciem 
gadiem.

šovasar Sociālā dienesta ēkai 
nosiltināta fasāde un cokols, 

bēniņu un pagraba pārsegumi, 
nomainīts jumts un logi, 

kā arī atjaunots ēkas 
ieejas mezgls

14. novembrī uz svinīgo sudraba karotīšu pasniegšanu Kuldīgas novada Domē bija aicināti 44 bērniņi ar vecākiem.
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Būt stipriem un iejūtīgiem savas valsts un dzimtās vietas patriotiem
Kuldīgā ir skaista tradīcija – 18. novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, teikt 
paldies cilvēkiem, ar kuru veikumu dažādās nozarēs novads lepojas. 

Šogad Kuldīgas novada Goda balvu pasniedza 11 cilvēkiem: kinorežisoram Varim Braslam, zemnieku saimniecības “Bandžēni” saimniekiem Mārītei un Imantam 
Doniņiem, sporta entuziastam Zigmundam Dvaronam, vecmātei Gundegai Kugelanei, metālapstrādes meistaram un uzņēmējam Arnoldam  Pizikam, mācītājam un 
skautu vadītājam Didzim Skuškam, par Kuldīgas ziedu rotu atbildīgajai  Dzintrai Strazdai, māksliniecei Inesei Sulojevai, kura gādā par Kuldīgas rotu svētku reizēs, 
fotogrāfam Aivaram Vētrājam un skolotājai Līgai Zeidakai.

šogad Kuldīgas novada Goda balvu pasniedza 11 cilvēkiem.

Pēc kopīgi nodziedātas Latvijas himnas klāt-
esošos uzrunāja Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa. “Latvija, Kuldī-
gas novads – tās ir mūsu mājas. Jūs, kas esat 

šeit, no sirds par tām rūpējaties ikdienā. Paldies jums 
par jūsu sirdsdarbu! Šodien īpaši vēlos pateikties mūsu 
Goda balvas saņēmējiem, mūsu Kuldīgas novada lep-
numam – cilvēkiem, savas valsts, pilsētas un pagasta 
patriotiem, kuri rāda piemēru ar savu ikdienas darbu, 

ne skaļiem vārdiem! Gribas, lai tādu cilvēku būtu 
arvien vairāk, lai vairāk cilvēku atrastu iespēju dzīvot 
un strādāt šeit, Latvijā, lai veidotos stipras ģimenes un 
dzimtu vairāk bērnu. Mēs esam ļoti priecīgi, ka šogad 
mūsu novadā ir piedzimuši par 38 bērniņiem vairāk 
nekā pagājušajā gadā šajā laikā. Šodien mēs svinam 
mūsu valsts 99. dzimšanas dienu. Novēlu jums būt 
stipriem un iejūtīgiem savas valsts un dzimtās vietas 
patriotiem, spēt būt pozitīviem savā domāšanā un 

rīcībā! Lai izdodas noskalot grūtās dienas un smagās 
domas, vai nu ar lieliem vēzieniem pārpeldot jauno 
baseinu vai kādā citā veidā. Dažkārt tikai viens skats, 
acij tīkams mirklis, un ikdienas drazas pazūd kā ne-
bijušas, tad skaidri saredzams būtiskais, kāpēc mēs 
esam šeit, uz šīs zemes, tieši šajā vietā un laikā, kāds ir 
mūsu uzdevums, ko Dievs mums ir devis šeit, Latvijā,  
Kuldīgā. Dievs, svētī Latviju un Kuldīgas novadu,” 
sacīja I. Bērziņa.

Kinorežisoram VARIM BRAS-
LAM Goda balva piešķirta par nozī-
mīgu un mākslinieciski augstvērtīgu 
Kuldīgas atspoguļojumu kinomākslā. 
Droši vien Latvijā nav cilvēka, kurš 
nebūtu redzējis kādu no leģendārā 
režisora Vara Braslas filmām. Visvai-
rāk režisors pazīstams kā lielisku un 
skatītāju iemīļotu ģimenes filmu autors 
– atcerēsimies par latviešu kino klasiku 
kļuvušos “Emīla nedarbus”, “Ziemas-
svētku jampadraci” un “Ūdensbumbu 
resnajam runcim”. Šogad pirmizrādi 
piedzīvoja viņa jaunākais  kinodarbs 
– filma “Vectēvs, kas bīstamāks par 
datoru”. V. Braslas filmas ir piesātinātas 
ar sirsnīgu, patiesu humoru, latviskumu 
un vienkāršību, tās uzrunā dažādu pa-
audžu skatītājus. Daudzas no režisora filmām tapušas Kuldīgā un tās apkārtnē. Jaunākās filmas pirmizrādē režisors 
neskopojās ar labiem vārdiem Kuldīgai un kuldīdzniekiem un atzina, ka pilsēta esot pateicīga filmu veidošanai, 
jo te varot atrast visu. V. Brasla uzskata, ka ir svarīgi saglabāt spēju gaiši skatīties uz pasauli. Kā patiess Latvijas 
patriots viņš vēlas, lai Latvija kļūtu tāda, kāda tā varētu būt, un pastāvētu ilgi. 

Par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Laidu 
pagastā Goda balvu saņēma zemnieku saimniecības 
“Bandžēni” īpašnieki MĀRĪTE un IMANTS DO-
NIŅI. “Bandžēnu” saimnieki ir ļoti darbīgi ļaudis, 
kuri strādā, lai labi būtu citiem, nereti aizmirstot paši 
par sevi. Ar lielu godbijību viņi izturas pret savu zemi. 
Doniņu nenogurdināmais un nesalaužamais raksturs 
neļauj apstāties pie vienas nozares lauksaimniecībā. 
Ģimene kopīgiem spēkiem rūpējas, lai agri pavasarī 
Latvijas tirgos nonāktu pašu audzēti dārzeņi, lai zivju 
piedāvājuma klāsts rudenī ir dažāds, lai medus, olas 
un piena produkti būtu gardi un visiem pieejami. Divi 
no četriem Mārītes un Imanta bērniem turpina vecāku 
iesākto ceļu un strādā savās zemnieku saimniecībās. 
Brīžos, kad gribas mest visu pie malas, jaunu enerģijas 
lādiņu darbam sniedz septiņi mazbērni. 

Futbola kluba “FC Nikers” vadītā-
jam  ZIGMUNDAM DVARONAM 
Goda balva piešķirta par nozīmīgu 
ieguldījumu Kuldīgas novada futbola 
attīstībā. Zigmunds Dvarons ar sportu 
vienmēr ir bijis uz tu. Kad viņa vecākais 
dēls izvēlējās trenēties, arī tētis vairāk 
iesaistījās Kuldīgas jauniešu futbolā. 
2010. gadā kopā ar citiem vecākiem 
nodibināta biedrība “Es par futbolu”, 
lai popularizētu šo sporta veidu, no-
drošinātu bērniem labus apstākļus un 
paaugstinātu meistarību. 2013. gadā 
Zigmunds Dvarons izveidoja futbola 
klubu “Nikers”. Kluba futbolisti nu 
jau vairākas sezonas sekmīgi startē 
dažādos čempionātos  un sacensībās 
Latvijā un ārpus tās. Šogad biedrība 
“Es par futbolu”, īstenojot LEADER 
projektu un piesaistot pašvaldības 
atbalstu, piepildījusi kuldīdznieku sen lolotu sapni – Antona Grundmaņa stadionā izveidojusi mākslīgā seguma 
futbola laukumu. Kopā ar Zigmundu par panākumiem priecājas viņa ģimene.

Par aizrautīgu darbu ar bērniem un jauniešiem Goda 
balvu saņēma Ēdoles un Lipaiķu luterāņu draudžu mācī-
tājs, kristīgo skautu vadītājs, skolotājs DIDZIS SKUŠKA. 
Didzis Skuška ir pārliecināts, ka kristīgā skautu kustība 
ir labs veids, kā uzrunāt jauniešus, mācot viņus ar savu 
kā kristīga cilvēka piemēru, kas bērniem vislabāk pielīp. 
Dalība skautu kustībā rūda raksturu un māca jauniešiem 
būt patstāvīgiem un aktīviem, uzņemties atbildību, palī-
dzēt citiem un novērtēt to, kas dots. Didzis Skuška pats 
savulaik rūdījies sportā – viņa sportista karjerā bijis pat 
tik īpašs notikums kā dalība Olimpiskajās spēlēs. Šodien 
viņš nesavtīgi savas zināšanas un pieredzi nodod ne tikai 
skautiem, bet arī audzēkņiem Pelču speciālajā internāt-
pamatskolā-attīstības centrā. Didzis Skuška ir audzēkņu 
iemīļots skolotājs, kurš prot bērnus motivēt darbam un 
arvien izdomā ko jaunu un interesantu, lai sporta stundas 
būtu aizraujošas. Kolēģi atzīst, ka Didzis ir cilvēks savā 
īstajā vietā. Savukārt kalpojot draudzēs, Didzis Skuška ar 
savu iekšējo mieru un ticības spēku daudzus uzrunājis būt 
Kristus līdzībā gan mīlestībā, gan pazemībā, pacietībā, arī 
sāpēs un ciešanās. 

Goda balva par ieguldīto darbu Kuldīgas parku un 
dārzu uzturēšanā piešķirta SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” Zaļumsaimniecības daļas vadītājai 
DZINTRAI STRAZDAI. Gan kuldīdznieki, gan viesi 
novērtē brīnumainās pārvērtības, ko Kuldīga ir piedzī-
vojusi pēdējo desmit gadu laikā. Pilsētas skaistumu 
izceļ un rotā gaumīgie apstādījumi un krāšņās puķu 
dobes parkos, laukumos un ielās – no agrā pavasarī 
ziedošajiem tulpju stādījumiem un sala izturīgajām 
atraitnītēm līdz vēlā rudenī ziedošajām rozēm un 
košām puķu kastēm. Par to, lai Kuldīga būtu vienmēr 
ziedoša un sakopta, ik dienu gādā Dzintras Strazdas 
nu jau vairāk nekā desmit gadus vadītā SIA “Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” Zaļumsaimniecības daļa. 
Dārzu un parku kopšana ir Dzintras sirdslieta – par 
to liecina arī viņas ģimenes dārzs Pelču pagastā,  kas 
veidots, izmantojot Bulduru dārzkopības vidusskolā 
iegūtās zināšanas, Dzintras plānotājas talantu, radošu 
izdomu un rūpīgu darbu. Ģimenē izaudzināti trīs bērni 
un sagaidīti pieci mazbērni.
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Būt stipriem un iejūtīgiem savas valsts un dzimtās vietas patriotiem

Svinīgajā pasākumā tika pasniegtas ne tikai Goda balvas, bet arī Latvijas Nacionālā kultūras centra 
Atzinības. Tās par ilggadēju ieguldījumu novada tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanā un po-
pularizēšanā saņēma  Kuldīgas novada etnogrāfiskais ansamblis “GUDENIEKU SUITI” (vadītāja 
Lidija Jansone) un divas ansambļa dziedātājas: Zenta Gudiņa un Agnese Mūrniece.

Kinorežisoram VARIM BRAS-
LAM Goda balva piešķirta par nozī-
mīgu un mākslinieciski augstvērtīgu 
Kuldīgas atspoguļojumu kinomākslā. 
Droši vien Latvijā nav cilvēka, kurš 
nebūtu redzējis kādu no leģendārā 
režisora Vara Braslas filmām. Visvai-
rāk režisors pazīstams kā lielisku un 
skatītāju iemīļotu ģimenes filmu autors 
– atcerēsimies par latviešu kino klasiku 
kļuvušos “Emīla nedarbus”, “Ziemas-
svētku jampadraci” un “Ūdensbumbu 
resnajam runcim”. Šogad pirmizrādi 
piedzīvoja viņa jaunākais  kinodarbs 
– filma “Vectēvs, kas bīstamāks par 
datoru”. V. Braslas filmas ir piesātinātas 
ar sirsnīgu, patiesu humoru, latviskumu 
un vienkāršību, tās uzrunā dažādu pa-
audžu skatītājus. Daudzas no režisora filmām tapušas Kuldīgā un tās apkārtnē. Jaunākās filmas pirmizrādē režisors 
neskopojās ar labiem vārdiem Kuldīgai un kuldīdzniekiem un atzina, ka pilsēta esot pateicīga filmu veidošanai, 
jo te varot atrast visu. V. Brasla uzskata, ka ir svarīgi saglabāt spēju gaiši skatīties uz pasauli. Kā patiess Latvijas 
patriots viņš vēlas, lai Latvija kļūtu tāda, kāda tā varētu būt, un pastāvētu ilgi. 

Futbola kluba “FC Nikers” vadītā-
jam  ZIGMUNDAM DVARONAM 
Goda balva piešķirta par nozīmīgu 
ieguldījumu Kuldīgas novada futbola 
attīstībā. Zigmunds Dvarons ar sportu 
vienmēr ir bijis uz tu. Kad viņa vecākais 
dēls izvēlējās trenēties, arī tētis vairāk 
iesaistījās Kuldīgas jauniešu futbolā. 
2010. gadā kopā ar citiem vecākiem 
nodibināta biedrība “Es par futbolu”, 
lai popularizētu šo sporta veidu, no-
drošinātu bērniem labus apstākļus un 
paaugstinātu meistarību. 2013. gadā 
Zigmunds Dvarons izveidoja futbola 
klubu “Nikers”. Kluba futbolisti nu 
jau vairākas sezonas sekmīgi startē 
dažādos čempionātos  un sacensībās 
Latvijā un ārpus tās. Šogad biedrība 
“Es par futbolu”, īstenojot LEADER 
projektu un piesaistot pašvaldības 
atbalstu, piepildījusi kuldīdznieku sen lolotu sapni – Antona Grundmaņa stadionā izveidojusi mākslīgā seguma 
futbola laukumu. Kopā ar Zigmundu par panākumiem priecājas viņa ģimene.

Par nesavtīgu darbu sieviešu veselības labā 
Goda balvu saņēma SIA “Kuldīgas slimnīca” 
Dzemdību nodaļas vecmāte GUNDEGA 
KUGELANE. Vecmāte Gundega gandrīz 
30 gadu laikā, strādājot Kuldīgas slimnīcā, 
palīdzējusi nākt pasaulē neskaitāmiem mazu-
ļiem un iemantojusi gan pacienšu, gan darba 
kolēģu cieņu un mīlestību. Ar savu profesio-
nalitāti, kurai cauri vijas sirsnība un nesavtīga 
mīlestība pret katru topošo māmiņu un gaidā-
mo mazuli, vecmāte Gundega palīdzējusi tik 
sāpīgo notikumu sieviešu dzīvē pārvērst par 
kaut ko skaistu. Pieredzējusī vecmāte atzīst, 
ka vēl aizvien pēc daudzajiem nostrādātajiem 
gadiem bērna piedzimšana viņai ir brīnums un 
milzīgs aizkustinājums. Viņa izaudzinājusi un 
izskolojusi trīs burvīgas meitas un kļuvusi par vecmāmiņu mazajam Miķelim. Gluži kā otra ģimene 
vecmātei Gundegai ir darba kolēģi, ar kuriem kopā plecu pie pleca aizvadītas daudzas darba stundas 
un atrasti risinājumi vissarežģītākajās situācijās. 

Par ilggadēju darbu me-
tālapstrādē un aizrautību 
Kuldīgas vecpilsētas po-
pularizēšanā Goda balva 
piešķirta SIA “EOX-Me-
tālapstrāde” menedžerim 
ARNOLDAM PIZIKAM. 
Viņa ilggadējie darba kolēģi 
uzsver, ka Arnolds ir īsts 
Kuldīgas patriots – cilvēks 
ar Kuldīgu dvēselē. Jau gan-
drīz 50 gadus viņš darbojas 
metālapstrādes jomā. Teju 
katrs kuldīdz nieks kādreiz 
droši vien būs vērsies Ar-
nolda vadītajā uzņēmumā, 
kad radusies va jadzība pēc 
metālapstrādes pakalpoju-
miem. Kuldīdzniekus un viesus priecē pilsētas ielās redzamie senlaicīgie kapara lukturi. 
Liels Arnolda Pizika lepnums ir restaurētais Kuldīgas jaunā rātsnama pulkstenis, kura 
atjaunošanā izcilais meistars ieguldījis zinā šanas, darbu un arī krietnu daļu savas sirds. 

Goda balvu par ie-
guldīto darbu pilsētas 
vizuālajā noformējumā 
saņēma Kuldīgas nova-
da pašvaldības Būvval-
des vadītājas vietniece 
INESE SULOJEVA. 
Inese ir no Vidzemes, 
bet nu jau desmit gadus 
kopā ar ģimeni dzīvo 
Kuldīgā. Viņa gādā par 
to, lai ikvienos svētkos 
Kuldīga būtu skaisti 
un gaumīgi saposta un 
izrotāta. Lai Kuldīgas 
svētku rota ik gadu būtu 
atšķirīga un oriģināla, 
Inese iegulda lielu radošu darbu un rotājumu izgatavošanā rada individuālas idejas, 
kuru īstenošanā iesaistās pati, kā arī iesaista kolēģus un novada iedzīvotājus, tostarp 
bērnus, jo uzskata, ka līdzdarbošanās rada īpašu svētku sajūtu. Mūsu pilsētas svētku 
noformējums kalpo kā iedvesmas avots arī citu pilsētu speciālistiem. Ineses lielākais 
atbalsts ir ģimene.

Par ilggadēju darbu laikraksta redakcijā, 
dokumentējot novada iedzīvotāju dzīvi, Goda 
balvu saņēma laikraksta “Kurzemnieks” fo-
togrāfs AIVARS VĒTRĀJS. Pie sava pirmā 
fotoaparāta Aivars Vētrājs tika, mācoties 
5. klasē, un no tā brīža ir bijis lielos draugos ar 
fotografēšanu. Nu jau 33 gadus Aivars Vētrājs 
iemūžina Kuldīgā un tās apkārtnē notiekošo 
kā laikraksta “Kurzemnieks” fotogrāfs, do-
kumentējot svarīgākos novada notikumus, 
procesus un cilvēkus. Kādā intervijā Aivars 
atzinis, ka avīzei jāfotografē viss: no kūts 
līdz ministrijai. Neesot nekā tāda, ko viņam 
ļoti nepatiktu bildēt, bet vislabāk padodas 
un patīk fotografēt ainavas. Par godu apaļai 
dzīves jubilejai nesen Kuldīgas Mākslas namā 
bija skatāma Aivara Vētrāja fotogrāfiju izstāde “Dzelzceļa ielas impresijas”. Jubilārs atzīst, ka viņam 
Kuldīga ļoti patīk. Te visur var atrast, ko fotografēt. Aivars ir džeza mūzikas cienītājs, tāpat viņš 
nepaguris iepazīst visas jaunākās tehnoloģijas. Prieku Aivaram sagādā bērni un mazbērnu pulciņš. 

Goda balvu par izcilu pedagoga darbu, 
sagatavojot skolēnus Eiropas čempionātam 
satiksmes drošībā, saņēma Kuldīgas Alternatī-
vās sākumskolas skolotāja LĪGA ZEIDAKA. 
Līga Zeidaka darbam skolā veltījusi jau 27 ga-
dus, palīdzot daudziem mazajiem kuldīdz-
niekiem sadraudzēties ar sportu. Skolotāja ir 
prasīga pret sevi, apveltīta ar lielu atbildības 
sajūtu, vēlmi un spēju nemitīgi pilnveidoties, 
attīstīties kopā ar jauno paaudzi. Viņa prot 
veidot labu sadarbību ar audzēkņiem un 
viņu vecākiem, māk saskatīt skolēnu īpašos 
talantus un mudina tos attīstīt. Skolotāja ne 
tikai vada stundas, bet arī organizē dažāda 
mēroga sporta pasākumus un iesaista audzēkņus skolas pasākumu rīkošanā. Skolotājas Līgas au-
dzēkņi regulāri gūst panākumus dažādās sacensībās un sporta olimpiādēs, kā arī sekmīgi piedalās 
Latvijas Olimpiskās komitejas īstenotajā projektā “Sporto visa klase”. Lai izglītotu audzēkņus ceļu 
satiksmes noteikumos, Līga Zeidaka jau vairāk nekā 10 gadus vada skolas ceļu satiksmes drošības 
pulciņu. Šogad viņas audzēkņi pārstāvēja Latviju Eiropas čempionātā Albānijā, izcīnot 1. vietu. 
Līga vienmēr gatava sniegt atbalstu kolēģiem, palīdzēt ar padomu, dalīties savā pieredzē. Viņa ir 
sabiedrisks cilvēks ar lielisku humora izjūtu. Laba mamma divām meitām.  

KrISTĪnE DuĻBInSKa, mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
IEVaS BEnEFELDES foto
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Padurē – sadziedāšanās un sadejošanās
Biedrība “Padure” 1. decembrī 18.00 aicina ikvienu interesentu 

Padures pagasta Deksnē, skolas telpās, piedalīties pasākumā ar sadzie-
dāšanos un sadancošanos “Baltā pasaka”.

No 18.00 ikviens varēs apmeklēt 
ģimeņu radošās darbnīcas un paga-
tavot sev ko interesantu. 19.30 būs 
iespējams piedalīties sadziedāšanās 
pasākumā “Baltā dziesma.” Tu-
vāka informācija par to pa tālruni 
29520747. Pieteikšanās līdz 27. no-
vembrim.

Savukārt no 20.30 ikviens aici-

nāts uz latvisko danču vakaru kopā 
ar grupu “Strops” no Saldus. Nepie-
ciešami maiņas apavi.

Ieeja pasākumā – bez maksas. 
Pasākumu finansiāli atbalsta Kul-
dīgas novada pašvaldības kultūras 
projektu konkursa programma.  

VIGra LEISmanE, biedrības 
“Padure” valdes priekšsēdētāja    

Izmaiņas sabiedriskā transporta 
kustībā

Lai Kabiles iedzīvotāji sestdienas pēcpusdienā varētu no Kuldīgas at-
griezties atpakaļ Kabilē, no 2017. gada 20. novembra maršruta Nr. 6304 
Kuldīga – Kabile autobuss sestdienās no Kuldīgas autoostas izbrauks plkst. 
15.10 un no Kabiles – plkst. 15.55.  

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā trans-
porta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena 
reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegto biļešu skaita.

ZanE PLOnE, Valsts SIa “autotransporta direkcija” 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina uz vingrošanas 
nodarbībām pagastos

Oktobrī sākušās vingrošanas nodarbības četros Kuldīgas novada pa-
gastos – Turlavā, Vārmē, Kabilē un Rumbas pagastā. Uz tām aicināts 
ikviens sportot gribētājs. Nodarbības Turlavā, Kabilē un Rendā notiks 
līdz pat gada beigām.

Kabiles pagastā nodarbības no-
tiek saieta namā “Sencis” katru 
pirmdienu no 19.30 līdz 20.30. 
Nodarbības vada Ilze Druvaskalne.

Turlavas pagastā nodarbības no-
tiek kultūras nama zālē katru otrdie-
nu no 19.45 līdz 20.45. Nodarbības 
vada Malda Ruņeniece.

Rumbas pagastā nodarbības 
notiek Ventas ciema “Bukaišos” 
katru otrdienu no 18.30 līdz 19.30. 
Nodarbības vada Jeļena Miezīte.

Vingrošanas nodarbības pagas-
tos norisinās projekta “Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumu pieejamības uzlaboša-
na Kuldīgas novada iedzīvotājiem” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/095) ietvaros. Pro-
jekta mērķis ir uzlabot veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumu pieejamību visiem Kul-
dīgas novada iedzīvotājiem. Projekta 
ietvaros norisinās dažādi veselības vei-
cināšanas un iedzīvotāju izglītošanas 
pasākumi Kuldīgā un novada pagastos.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, mārketinga 
un sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja

Šoruden noasfaltēts Stangoņu 
ceļš Kurmāles pagastā, kas ved 
gar Meža kapiem un tiek aktīvi 
izmantots. Šis ceļa posms ietilpst 
lauku ceļu sakārtošanas prog-
rammā, ko līdzfinansē Eiropas 
Savienība. Eiropas projekta ietva-
ros ceļš sakārtots, bet asfaltēšana 
veikta par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. 

Arī pilsētā, turpinot pakāpenisku 
grantēto ielu asfaltēšanu, šajā gadā 
noasfaltēts Vienības ielas posms 
Putnudārzā un Valciņu iela Pārventā. 
Gandrīz noslēgusies arī Meistaru ielas 
izbūve un Dārzniecības un Siltumnīcu 
ielas pārbūve. Šīs ielas atrodas Kuldī-
gas ziemeļos, kur jau attīstās ražošana, 
un šeit esošie uzņēmumi būs ieguvuši 
sakārtotus pievedceļus. Ielu izbūve un 
sakārtošana ļaus šajā teritorijā ražo-
šanu attīstīt arī citiem uzņēmumiem. 
Arī šo projektu līdzfinansē Eiropas 
Savienība.

Kamēr norisinājās Meistaru ielas 
izbūve un Dārzniecības un Siltum-
nīcu ielas pārbūve, apbraukšanai tika 
izmantots agrāk satiksmei slēgtais 
Virkas ielas posms gar Ventas stāv-
krastu. Par nepieciešamību sakārtot 
šo ielas posmu pašvaldībā saņemta ie-
dzīvotāju parakstīta vēstule. Pēc tam, 
kad būvdarbi Meistaru, Dārzniecības 
un Siltumnīcu ielā būs noslēgušies, 
ielas posmu gar stāvkrastu atkal 

Kuldīgas novada Domes 26. ok-
tobra sēdē ar vienbalsīgu deputātu 
balsojumu Rendas pagasta pārval-
des vadītājas amatā iecēla Kristīni 
Kuzminu. 

Četrus mēnešus K. Kuzmina bijusi 
Rendas pagasta pārvaldes vadītājas 
pienākumu izpildītāja. K. Kuzmina ir 
rendeniece jau 20 gadus. Pēc izglītības 
viņa ir inženiere, absolvējusi Rīgas 
Tehnisko universitāti. Iepriekšējos 
trīs gadus K. Kuzmina strādājusi 
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpoju-

mi” par speciālisti mājokļu jautājumos, bet vēl pirms tam Rendas pagasta 
pārvaldē par ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzini un citās darbavietās.

Liepājas Valsts ģimnāzijā 
notika seminārs “Skolēnu 
mācību uzņēmumu darbnīca 
2017”, kurā piedalījās arī 
Pelču speciālās internātpa-
matskolas-attīstības centra 
audzēkņi Armands Balodis, 
Nauris Dzintars, Mairis Mi-
tenbergs un skolotāja Evija 
Jakubovska.

Pasākumu apmeklēja ap 200 
dalībnieku no visām Kurzemes 
skolām. Semināra mērķis bija 

iepazīt citu skolu pieredzi – kā 
dibināti skolēnu mācību uzņē-
mumi, kā radušās ieceres, kā ir 
būt uzņēmējiem skolā. Ikvienam 
bija iespēja piedalīties radošajā 
darbnīcā, kurā veicināja prasmi 
strādāt komandā, spēju ieklausī-
ties citos un saliedētību.

Pasākumā pārsteigums bija 
izloze, kurā kompānijas “Tal-
link” vadītāja nosauca uzvarē-
tāju – Armandu Balodi no Pelču 
speciālās internātpamatsko-

las-attīstības centra. Viņš ieguva 
balvā ceļojumu uz Stokholmu 
četrām personām. Puiši atzīst, 
ka tāda laime ir vienreiz mūžā, 
tāpēc šo iespēju izmantos kopā 
ar skolotāju. Ceļot gribētāju bija 
daudz. Vairāki interesenti vēlē-
jās biļetes atpirkt. Kaut vairāk 
būtu tādu laimīgu semināru!

InTa rŪDOLFa,
Pelču speciālās internātskola-

attīstības centra skolotāja
EVaS TaurIŅaS foto

Asfaltēts ceļš uz Meža kapiem

slēgs satiksmei, nodrošinot piekļuvi 
līdz privātīpašumiem, kā arī gājēju 
un velosipēdu kustību. Tā kā šo ielas 
posmu nepieciešams uzlabot, plānojot 
nākamā gada budžetu, darbu sarakstā 
tiks iekļauta sāngrāvju un caurteku 
projektēšana posmā no Lapegļu ielas 
līdz iebrauktuvei uz Virkas ielu 36, kā 
arī tiks izvērtēta brauktuves platuma 
josla, lai samazinātu kustības ātrumu 
un satiksmes intensitāti posmā no 
iebrauktuves uz autoservisu līdz stāv-
krastam. Tāpat pašvaldības nākotnes 
plānos ietilpst Gravas ielas sakārtoša-
na no Ventspils ielas līdz V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijai un Gravas un 

Dārza ielas krustojuma izbūve.
Gan Eiropas līdzfinansētās lauku 

grants ceļu sakārtošanas programmas 
ietvaros, gan par pašvaldības līdzek-
ļiem šogad turpināta ceļu sakārtošana 
novada pagastos. Izmantojot ceļu 
uzturēšanai budžetā paredzēto naudu, 
pēdējā laikā uzlabots, piemēram, Pie-
na ceļš Kabilē, Līvānu iela Snēpelē, 
divi ceļa posmi Rendā, ceļa posms, 
kas savieno Turlavu un Snēpeli, vairā-
ki ceļi Gudenieku pagastā un arī citos 
novada pagastos.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, mārketinga 
un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

rIČarDa SOTaKa foto

Rendas pagasta pārvaldes vadītājas 
amatā ieceļ Kristīni Kuzminu

Pelču speciālās internātpamatskolas-
attīstības centra audzēkņi piedalās 

seminārā Liepājā

Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra audzēkņi (no labās) armands Balodis, 
skolotāja Evija jakubovska, nauris Dzintars un mairis mitenbergs dosies “Tallink” ceļojumā, 
kuru laimēja seminārā.

Jau otro gadu pēc kārtas uzva-
ru izcīnīja mājinieki – Kuldīgas 
U-12 grupas futbolisti. Komandai 
izdevās uzvarēt piecās spēlēs, bet 
sestā beidzās ar neizšķirtu rezultātu. 
Kuldīgas U-12 komandā spēlē-
ja Aleksis Blāķis, Armands Zik-
manis, Krišjānis Mikāls, Mikus 
Liekniņš, Martins Raihs, Ralfs 
Timbers, Rauls Borisovs, Rihards 

Ponomarjovs, Rūdolfs Reimanis, 
Taivo Atmats, Toms Veigelts, Tonijs 
Moldovāns. Komandas treneris ir 
Mareks Raihs. Puiši jau gatavojas 
nākamajām sacensībām – Kurzemes 
čempionātam telpu futbolā. 

Futbolisti un treneris pateicas 
atbalstītājiem, kuri bija sarūpējuši 
naudas balvas, kā arī saldumus 
un citas dāvanas: Vinetai Blāķei, 

“MKM mežs”, “Kurzemes Jumti”, 
“Kerima”, “Laima”, Kuldīgas kultū-
ras centram, “Dekors RD”, veikalam 
“Elvi”, “Ineses tortes”, kafejnīcai 
“Krikumiņš” un Zigmundam Dva-
ronam. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
ZIGmunDa DVarOna foto

Kauss paliek Kuldīgā
Jau trešo gadu 
Kuldīgas novada 
sporta skola par 
godu Lāčplēša die-
nai rīkoja Kuldīgas 
kausa izcīņu telpu 
futbolā. Sacensībās 
piedalījās septiņas 
komandas – no 
Kuldīgas, Sabiles, 
Grobiņas, Priekules, 
Saldus/Brocēniem, 
Talsiem un Ugāles. 
Šis turnīrs ļauj jau-
najiem futbolistiem 
sagatavoties telpu 
futbola sezonai. 

Kuldīgas u-12 grupas futbolistiem jau otro gadu izdevās izcīnīt Kuldīgas kausu telpu futbolā.

šoruden sakārtots un noasfaltēts Stangoņu ceļš Kurmāles pagastā, kas ved gar 
meža kapiem un tiek aktīvi izmantots.
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Brīnumu laiks 
Kuldīgā ir klāt

Kad pulkstenis, klusi stenēdams, maļ ziemas 
laiku, kalendārs mēģina piesegties ar pēdējo 
lapu un sals grābstās gar ausu ļipiņām, ir 
skaidrs – ziema nāk. Klāt arī tās uzticamais 
pavadonis – gaišu domu, cerību un labestī-
bas pilnais Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 
Kuldīgā tas vienmēr ir īpašs, jo decembrī 
pilsēta kļūst par ziemas rūķu tikšanās vietu.

Gods kam gods, arī šogad tradīcija tiek sagla-
bāta. Jau 2. decembra dienvidū Kuldīgā uzvirmos 
14. ziemas festivāls “Notici brīnumam”. Jautra 
kņada valdīs Liepājas ielas dāvanu tirdziņā, durvis 
vērs Rūķu pils “Divas spices” Rātslaukumā, bet 
lielā vēstuļu rakstīšanas tūre startēs Rūķa istabā 
Liepājas ielā 3. Jestrais Rūķu tingeltangelis pie-
skandinās visu Rātslaukumu. Lieli un mazi tur  
varēs rūķoties, draiskuļot, diet, smiet, smalkas 
lietas ķimerēt un citādi izklaidēties. 

13.30 Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā uz kon-
certu “Ziemai savi svētki ir” aicinās Latvijas Ra-
dio bērnu ansamblis “Dzeguzīte”, instrumentālā 
grupa un Normunds Rutulis.  15.00 Rātslaukumā 

pasaku un rotaļu lādi vērs Liepājas ceļojošais leļļu 
teātris “Maska”. 16.30 uz Rātslaukuma skatuves 
cirka ponijmeitenes Patrīcijas Ziemassvētkus 
svinēsim kopā ar bērnu un jauniešu teātri “Focus”. 

Ap  pieciem vakarpusē klāt būs arī  dienas 
galvenais notikums – Kuldīgas svētku egles 
iedegšana.

Svētku laiku Kuldīgā izbaudīt varēsiet līdz 
pat 25. decembrim. Nedēļas nogalēs – no piekt-
dienas līdz svētdienai – Rātslaukumā darbosies 
Ziemassvētku dāvanu  tirdziņš, Rūķu pils “Divas 
spices” un  radošās darbnīcas pieaugušajiem ve-
cajā rātsnamā, bet bērni  Rūķa istabā iegriezties, 
degunu apsildīt, tēju nobaudīt un Rūķu noslēpu-
mus izzināt  varēs katru dienu, vienīgi pirmdienās 
ļaujot tiem atpūsties.

Lai ko svarīgu nepalaistu garām, sekojiet 
programmai mājas lapās www.kuldiga.lv un 
www.kckuldiga.lv.

Lai skaists un brīnumainām sajūtām piepildīts 
jūsu svētku laiks Kuldīgā!

InTa BurnEVICa, 
Kuldīgas kultūras centra direktore

17. Starptautiskā Baha kamermūzikas 
festivāla ietvaros aicina uz koncertu

17. Starptautiskā Baha kamermūzikas festi-
vāla direktore Aina Kalnciema aicina baudīt 
baroka mūzikas krāšņumu un daudzveidību 
svētdien, 3. decembrī, 17.00 E. Vīgnera Kul-
dīgas mūzikas skolā.

Koncertā piedalīsies klavesīniste Aina Kaln-
ciema un pazīstamais latviešu izcelsmes čellists 
Ramons Jafe (Ramón Jaffé), kuru raksturo moto – 
“klasika ir mana mīlestība, flamenko – mana 

kaislība”.
Koncertā dzirdēsim J. S. Baha un G. F. Hende-

ļa darbus, kā arī karstasinīgu flamenko, ko izpildīs 
abi mākslinieki gan solo, gan duetā. 

Ieeja koncertā – bez maksas.
Vairāk informācijas par visiem 17. Starptau-

tiskā Baha kamermūzikas festivāla koncertiem 
www.music.lv/bachfestival.

aGnESE LaPSIŅa, 
sabiedrisko attiecību koordinatore

Kuldīgas Mākslas un hu-
manitāro zinību vidus-
skolas direktore Valda 
Gaure, latviešu valodas 
skolotāja Rita Kunga un 
angļu valodas skolotāja 
Agita Zubriļena ar balvu 
un diplomiem atgriezu-
šās no pasākuma Cēsīs, 
kur Draudzīgā aicināju-
ma fonds sumināja skolu 
reitinga labākās skolas 
un pedagogus. 

Draudzīgā aicinājuma 
fonda veidotajā reitingā 
skolas, kurās realizē vidējo 
izglītību, vērtē pēc centrali-
zēto eksāmenu rezultātiem. 
Pēc skolēnu gūtajiem rezul-
tātiem centralizētajos eksā-
menos vērtē katru mācību 
priekšmetu, kā arī skolu 
kopvērtējumā. Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolas darba 
rezultāti vērtēti specializēto 
skolu grupā. 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolai panākumi 

skolu reitingā

Kopvērtējumā specializēto skolu grupā 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidus-
skola ieguvusi 2. vietu. Skolas vadībai pasniegts 
diploms par izcilu mācību darba organizāciju. 
Pēc eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un 
literatūrā skola ierindojusies 1. vietā specializēto 
skolu grupā, un skolotāja Rita Kunga saņēmusi 
balvu – Mazo pūci – un diplomu par izciliem 
sasniegumiem latviešu valodas mācīšanā. Pēc 
angļu valodas eksāmena rezultātiem skola savā 
grupā ierindojusies 2. vietā, un angļu valodas 
skolotājai Agitai Zubriļenai pasniegts diploms 
par teicamiem sasniegumiem angļu valodas 
mācīšanā. 

Šie nav skolas pirmie panākumi Draudzīgā 

aicinājuma fonda skolu reitingā – arī pērn iegūta 
Mazā pūce pēc eksāmenu rezultātiem latviešu 
valodā, bet 2001. gadā skola saņēmusi Lielo 
pūci, ko piešķir par 1. vietu kopvērtējumā. Jā-
atzīst, ka arī šogad daudz netrūka, lai skola būtu 
saņēmusi Lielo pūci, jo no 1. vietas ieguvējiem 
kopvērtējumā (Emīla Dārziņa mūzikas vidus-
skolas) kuldīdzniekus šķīra vien 0,248 punkti.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja
Foto no Kuldīgas mākslas un 

humanitāro zinību vidusskolas arhīva

Ģimenes veselības diena 
2017. gada 25. novembrī 

Kuldīgas novada sporta skolas Sporta kompleksā, Kalna ielā 6, Kuldīgā

PrOGramma
11.00 – 15.00 Baseina kompleksa 
apmeklējums* (1.68 Eur/ 1 h/ 1 personai. 
Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez 
maksas)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Ūdens fitness. Trenere Jeļena Miezīte
Peldētapmācība
Tvaika pirts 
Sauna 
Bērnu baseins
Burbuļvanna 
11.00 – 15.00 Sāls istabas apmeklējums* 
12.00 un 13.00 Iepazīšanās ar sporta 
skolas Sporta kompleksu gida pavadībā*
11.00 – 15.00 Veselības un konsultāciju 
kabineti*.
• Svara kabinets. Rīgas Stradiņa universitātes 
studiju programmas “Uzturs” studentes
• Dermatologa konsultācija (sadarbībā ar 
Veselības centru 4). Ārste – rezidente Lana 
Kasparane
• Kāju vēnu skrīnings (sadarbībā ar Veselības 
centru 4).  Rezidente Nora Bogdanova
• Neirologa konsultācija (sadarbībā ar Veselības 
centru 4).  Neiroloģe Ilze Seržante
• Bērnu alergologa konsultācija (sadarbībā 
ar BKUS). Alergoloģe – pulmonoloģe Dace 
Kārkliņa
11.00 – 12.30 nūjošana svaigā gaisā 
ikvienam interesentam ar dažādu fizisko 
sagatavotību.  Trenere Vineta Baukše (11.00 – 
11.15 pulcēšanās un iesildīšanās, 11.15 – 11.50 
ātrā pastaiga vai nūjošana, 11.50 – 12.00 
atsildīšanās. Obligāts nosacījums – ērti apavi).
11.20 – 12.10 Vingrošana ar elastīgo lentu. 
Fizioterapeite Nadija Strazdiņa

14.00 – 14.50 ārstnieciskā pēdu masāža. 
Fizioterapeite Vineta Baukše
11.00 – 15.00 Labsajūtas studija
• Roku masāžas *.
• Plecu masāžas labsajūtai *. Masieris Valdis 
Rasmanis
• Muguras masāžas labsajūtai*. Masiere Zane 
Bergmane
• Taizemes pēdu masāža *. Masiere Dace 
Porniece
• Sejas masāža*. Piedāvā Rīgas Kosmētikas 
skola
• Sejas kopšana un kosmetologa padomi. 
Piedāvā Rīgas Kosmētikas skola.
• Aromstudija kopā ar Solveigu Melnaci

* Jums tiek piedāvāta iespēja saņemt 1 ieejas karti 
uz aktīvās atpūtas nodarbību un 1 ieejas karti uz 
veselības un konsultāciju kabinetu pasākuma dienā, 
reģistrācijā, sākot no plkst. 10.30.

11.00 – 15.00 Veselīgo sulu un uzkodu 
bārs sadarbībā ar restorānu “jēkaba sēta”. 
Iespēja iegādāties veselīgas un gardas svaigi 
spiestas sulas no āboliem, ķirbjiem, burkāniem, 
kā arī citas uzkodas un kārumus.
11.30 - 15.00 Ceļojošais ģimenes kauss 
“Vaļasprieku ekspresis”. 
• 11.30 – 12.00 Komandu reģistrācija
• 12.00 – 14.30 Kausa izcīņa
• 14.45 Apbalvošana
Galvenā balva – aktīvā brīvdiena ģimenei 
Tukuma pusē.
11.00 – 15.00 radošās darbnīcas un 
aktīvās izklaides bērniem.

ORGANIZATORI
Viduskurzemes tūrisma apvienība sadarbībā ar 
Kuldīgas novada Domi, Kuldīgas aktīvās atpūtas centru, Kuldīgas novada sporta skolu

Nāc pārbaudi savu veselību, 
gūsti patīkamas emocijas, 

iedvesmojies!

Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolotājas (no kreisās) 
rita Kunga, agita Zubriļena un direktore Valda Gaure ir gandarītas par skolas 
panākumiem Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā.



24.XI 14.00 KNSS atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 grupā; KNSS manēža, 
  Dzirnavu iela 13, Kuldīga
24.XI 18.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
25.XI 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KNSS Sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
25.XI 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā; KNSS manēža, 
  Dzirnavu iela 13, Kuldīga
25.XI 18.00 LTF 1. līga: FC “Nikers”-Talsi/FK “Laidze”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.XI 10.00 zibensturnīrs telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
28.XI 10.00 Kuldīgas novada skolēnu sacensības basketbolā 1998.–2001. g. dzimušajiem; zēniem 
  KNSS sporta namā, Virkas iela 13, Kuldīga; meitenēm Kuldīgas 2. vsk., 
  Jelgavas iela 62, Kuldīga
1.XII 12.00 KNSS atklātās sacensības vieglatlētikā U-12 grupā; KNSS manēža, 
  Dzirnavu iela 13, Kuldīga
2.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē; KNSS manēža, 
  Dzirnavu iela 13, Kuldīga
2.XII 11.00 Kuldīgas novada atklātā čempionāta fināls volejbolā sievietēm un vīriešiem; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
3.XII 13.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2.divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS-Jelgavas NSC; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
5.XII 10.00 Kuldīgas novada skolēnu sacensības basketbolā 2002. – 2004. g. dzimušajiem; 
  zēniem KNSS sporta namā, Virkas iela 13, Kuldīga; meitenēm KNSS manēžā, 
  Dzirnavu iela 13, Kuldīga
6.XII 17.30 Latvijas meistarsacīkstes florbolā U-14 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
9.XII 14.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2.divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS-Rēzekenes nov.; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
9.XII 17.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā U-13 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
10.XII 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā; KNSS Sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
10.XII 14.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā U-13 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
10.XII 17.00 LTF 1. līga: FC Nikers-JFK Saldus; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
12.XII 10.00 sacensības Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādēm; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga

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

KuLDĪGaS KuLTŪraS CEnTrā

 PaSāKumI PaGaSTOS

2017. gada 23. novembris

SPOrTa PaSāKumI nOVEmBrĪ un DECEmBrĪ

KInO aFIša

Biļešu cena uz kino seansiem: darba dienās – 2,60 EUR, brīvdienās – 3 EUR. Bērniem līdz 3 gadu 
vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas. Vietu rezervēšana uz seansiem pa 
tālr. 29542242 darba dienās 9.00–18.00, brīvdienās – stundu pirms pirmā kino seansa. Programmā 
iespējamas izmaiņas! Programmu skatīt www.kuldiga.lv, www.kckuldiga.lv

Kinoteātrī aIZLIEGTS ienest uzkodas un dzērienus!

Vēl tikai nedaudz, un klāt būs 
skaistais Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks. Manuprāt, tieši gada sirsnīgāko 
svētku gaidīšana, gatavošanās tiem, 
domājot, kā iepriecināsim sev mīļos 
un tuvos cilvēkus, visvairāk rada 
svētku sajūtu. Kuldīga Ziemassvētku 
laikā, pateicoties skaistajām svētku 
dekorācijām, pārtop gluži vai pasaku 
pilsētiņā. 

Jau ceturto gadu Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā Kuldīgas Rātslau-
kumā atradīsies stikla mājiņas, kurās 
būs iespējams iegādāties svētku dā-
vanas un dažādus gardumus. Vienā 
no namiņiem, kā ierasts, no piektdie-
nas līdz svētdienai varēs iegādāties 
mājražotāju kooperatīva “Kuldīgas 
labumi” biedru saražotās preces. 
Kooperatīva biedri ir pateicīgi par 
iespēju piedalīties Ziemassvētku 
tirdziņā, piedāvājot savu preci un 
iepriecinot gan vietējos iedzīvotājus, 
gan tūristus. Par pircēju trūkumu 
nesūdzamies – bez kuldīdzniekiem 
pirkties nāk daudz atbraucēju no 
Saldus, Ventspils, Rīgas un citām 
pilsētām. Pagājušajā gadā brīžiem 
pircēju kustība bija tik liela, ka savā 
namiņā sajutāmies gluži kā Pilsētas 
svētkos. Kamēr kuldīdznieki vēl 
domāja un pirkumus atlika uz vē-
lāku laiku, tūristi dāvaniņas parasti 
noskatīja un pirka uzreiz.

Šodien, kad praktiski viss jau 
redzēts un izdomāts, ir grūti cilvēkus 
ar kaut ko pārsteigt. Novērojumi 
liecina, ka cilvēki arvien vairāk 
novērtē iespēju iegādāties vietējās 
preces, izvēlas dāvināt ar mīlestību, 
sirsnību gatavotas lietas, kurām līdzi 
nāk to darinātāja ieguldītā enerģija, 
pievienotā vērtība. Cilvēki grib kaut 
ko vienkāršu, mīļu, no sirds, arī gar-
dumlietas. Jāsaka, ka dažkārt mūsu 
gardumu cepēji knapi spēj sagatavot 
savu preci, tik ātri to izpērk. Dau-
dziem patīk iegādāties jau gatavus 
dāvanu komplektus, lai, ejot viesos, 
varētu iepriecināt visu mājinieku 
ģimeni. Ziemassvētki ir labs laiks, 
lai saprastu, vai cilvēkiem kāda prece 
interesē vai nē. Tāpēc aicinu ikvienu, 
kuram ir kāds jaunums, kāda prece, 
ko varētu piedāvāt pircējiem, neturēt 
sveci zem pūra un izmantot šo iespē-
ju, jo esam atvērti jauniem biedriem.

Kooperatīvs gan svētkos, gan 
ikdienā ir labs risinājums mājra-
žotājiem. Mājražotājs parasti ir kā 
cilvēks orķestris, kam jāspēlē uz 
visiem instrumentiem. Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā viņam labi ja pietiek 
laika saražot savu preci. Bieži vien 
pietrūkst laika tirgoties un domāt par 
to, kā veiksmīgāk pārdot. Ja preci 
tirgo kooperatīva algots pārdevējs, 
mazais ražotājs var paspēt aizbraukt 
uz vēl kādu svētku tirdziņu, tā palie-
linot ienākumus.

Nāciet ciemos uz stikla namiņu 
Rātslaukumā! Palīdzēsim jums sagā-
dāt svētku dāvanas saviem mīļajiem!

Kooperatīvs – 
labs risinājums 
mājražotājiem

GunITa šTErnBErGa, kooperatīva 
“Kuldīgas labumi” vadītāja

P. 24.XI 18.00 maTILDE
S. 25.XI 14.00 2017, Krievija, ilgums 1’49
Sv. 26.XI 16.30 Vēsturiska drāma
T. 29.XI 18.00 12+
C. 30.XI 20.00 

P. 24. XI 20.00 ZāĢIS 8
Sv. 26. XI 18.30 2017, Kanāda, ASV, ilgums 1’31
O. 28. XI 20.30 Šausmu filma
C. 30. XI 18.00 16+, līdz 16 g.v. aizliegts

S. 25. XI 16.00 TaISnĪBaS LĪGa
Sv. 26. XI 14.00 2017, ASV, ilgums 1’59
O. 28. XI 18.00 Piedzīvojumu filma
T. 29. XI 20.00 12+

P. 1. XII 16.30 BIZE un nEGuĻa un mŪSu OmE ruLLĒ
Sv. 3. XII 14.30 2017, Latvija, ilgums 1’00
P. 4. XII 17.30 Animācijas ģimenes filmas
O. 5. XII 16.30 Filmas latviešu valodā
T. 6. XII 18.00 5+
C. 7. XII 16.30 

P. 1. XII 18.00 TĒTuKu KarI 2
Sv. 3. XII 16.00 2017, ASV
O. 5. XII 18.00 Ilgums 1’40
T. 6. XII 19.30 Komēdija
C. 7. XII 20.00 7+

P. 1. XII 20.00 KaLnS STarP mumS
Sv. 3. XII 18.00 2017, ASV, ilgums 1’52
P. 4. XII 19.00 Piedzīvojumu filma
O. 5. XII 20.00 12+
C. 7. XII 18.00 

Pirmdien, 27. novembrī, 19.00 – Laura amantova džeza kvarteta koncerts “šūpuļ-
dziesma trombonam”. CD prezentācijas koncerts. Piedalās: Lauris Amantovs – trombons, 
Viktors Ritovs – klavieres/el. Piano, Andris Grunte – bass, Artis Orubs – sitamie instrumenti. 
Biļetes KKC kasē: iepriekšpārdošanā – 5 EUR, pasākuma dienā – 6 EUR.

Trešdien, 29. novembrī, 10.00 – sadraudzības koncerts “Zvēri – zvēriem, bērni – 
bērniem”. Piedalās Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra popgrupa “Putas”, vadītāja 
Agnese Čīče. Ieeja pasākumā – bez maksas.

Piektdien,  1. decembrī, 12.00 – izrāde visai ģimenei “Grinča Ziemassvētki”. Sirsnīgi 
muzikāla pasaka divās daļās, kurā netrūks jautrības un Ziemassvētku noskaņas. Jura Kula-
kova mūzika, Imanta Strada vārdi. Izrādes režisors – Imants Strads. Lomās: Māris Bezmers, 
Marģers Eglinskis, Madars Zvagulis, Terēza Lasmane, Agnese Kalniņa, Aigars Vilims, Ivars 
Šterns, Esmeralda Aizupiete. Biļetes “Biļešu paradīze” kasēs. Ieeja – 6, 7, 8, 9 EUR.

Piektdien, 15. decembrī, 13.00 – grupas “raxtu raxti” koncerts ģimenei “Kaķīša 
dzirnavas”. Piedalās: Kristīne Kārkle-Puriņa (balss, vijole), Marts Kristiāns Kalniņš (balss, 
taustiņinstrumenti), Kārlis Auzāns (čells, ģitāra), Edgars Kārkls (akordeons, dūdas), Armands 
Treilihs (basģitāra), Miķelis Vīte (sitaminstrumenti). Koncerta vadītāja: Karina Bērziņa. Biļetes 
cena – 6 EUR, iepriekšpārdošanā (līdz 14.12.) – 5 EUR.   

ĒdolĒ
25. novembrī Ēdoles kapsētās – svecīšu vakars. 
8. decembrī 19.00 pie kultūras nama  – lielās 
egles iedegšanas pasākums.
īvandĒ
Novembrī bibliotēkā – tematiskā izstāde, kas 
veltīta rakstniekam Mārtiņam Kalndruvam un 
rakstnieces Astridas Lindgrēnas 110. jubilejai.
gudeniekos
Līdz 30. decembrim kultūras namā – Daces 
Nastevičas ar pērlītēm izadītas jostas.
kabilĒ
25. novembrī 15.00 saieta namā “Sencis” – 
Dobeles kultūras nama amatierteātris “Smaids” 
ar Monikas Zīles komēdiju 2 cēlienos “Laulības 
treniņu aģentūra”. Režisors Aivars Mešķis. 
Ieeja – 1,50 EUR.
1. decembrī 19.00 – Adventes ieskaņas kon-
certs. Piedalās bērni no skolas pulciņiem. Lielās 
egles iedegšana.
kurmĀlĒ
Pagasta vēstures istabā – izstāde par pašdarbī-
bu Kurmālē, sākot no pēckara gadiem.
Decembrī izstāžu zālē – Oļģerta Visvalža Grūbes 
fotoizstāde.
16. decembrī 18.00 pagastmājas pagalmā – eg-
les iedegšana kopā ar Liepājas ceļojošo cirku. 
Kopā izspēlēsim brāļu Grimmu pasaku “Snieg-
baltīte un septiņi rūķīši”. Bērni kopā ar rūķiem 
varēs izveidot skaistu Ziemassvētku dekoru.
20. decembrī 13.00 pasākumu zālē – pie eglītes 
aicināti pagasta seniori. Viesosies arī seniori no 
Turlavas un Snēpeles.
22. decembrī plkst. 19.00 pasākumu zālē – Zie-
massvētku koncerts “Klāt Ziemassvētku laiks”. 
Uzstājas pagasta sieviešu vokālais ansamblis 
un amatierteātris.
26. decembrī 10.00 uz Kuldīgas kultūras centru 
aicināti Kurmāles pagasta pirmsskolas vecuma 
bērni un viņu vecāki. Pie Ziemassvētku eglītes 
bērnus gaidīs Liepājas leļļu teātris ar izrādi “Ola-
fa Ziemassvētki”. Zem eglītes – saldumu tūta.
29. decembrī 21.00 pasākumu zālē – atpūtas 
vakars “Paliec sveiks, Veco gadiņ!” Spēlēs mei-
tenes no Liepājas. Ieeja – 5 EUR. Pieteikties un 
samaksāt dalības maksu pie kultūras darba or-
ganizatores līdz 22. decembrim (tālr. 29257707). 
laidos
24. novembrī 14.00 “Bitītē” – radošā darbnīca 
“Sveču marmorēšana un dekupāža”. Nodarbību 
vadīs Līga Gulbe. Līdzi jāņem dažas baltas sve-
ces un kāda krāsaina svece, līme un salvetes. 
padurĒ
24. novembrī 16.00 Deksnes pasākumu zālē – 
Padures pagasta senioru atpūtas vakars. 
Koncertēs un balli spēlēs Kaspars Krastiņš no 
Rīgas. Ieeja – bez maksas.
No 27. novembra līdz 15. decembrim konkurss 
“Mans Ziemassvētku sapnis” – darbi var būt 
veidoti dažādās tehnikās uz A3 lapām, tie iesnie-

dzami Padures pagasta bibliotēkā. Dalībniekiem 
teiksim paldies Ziemassvētku brīvlaika pasākumā 
Padurē 28. decembrī. Tālrunis informācijai: 
28887059.
pelČos
Pelču pils jumta remonta laikā pagasta bibliotēka 
atrodas pagastmājā.
Novembrī bibliotēkā – fotokluba “Divas upes” 
darbu izstāde “Kuldīdznieka portrets”.
28. novembrī 16.00 bibliotēkā – pasākums 
“Stāsts par alveju”. Par alvejas dziednieciskajām 
īpašībām stāstīs Solvita Mertena.
rumbĀ
Novembrī pagasta pārvaldes zālē – Antras Lai-
zānes gleznu personālizstāde.
No 1. decembra pagasta pārvaldes zālē – Lauras 
Gudzinskas fotoizstāde “Ūdenslāses atspulgs 
Kuldīgā”.
8. decembrī 19.00 Ventas ciema “Bukaišos” – 
Kurmāles amatierteātris ar Leldes Stumbres 
lugu “Tā, ka var redzēt ceļu...”. Režisore Gunta 
Krauze, Gunas Pūcītes mūzika.
12. decembrī 10.00 bibliotēkā, 14.00 Ventas 
ciema “Bukaišos” – radošā darbnīca.
13. decembrī 14.15 Ventas ciema “Bukaišos” – 
kulinārijas pasākums “Gardēži”.
snĒpelĒ
24. novembrī 15.00 tiksimies I. Zeberiņa piemi-
ņas istabā – praktisko nodarbību cikla “Radoši, 
praktiski, interesanti un arī sātīgi” kārtējā nodar-
bība “Indriķis Zeberiņš”.
8. decembrī 15.00 kultūras namā – praktisko 
nodarbību cikla “Radoši, praktiski, interesanti un 
arī sātīgi” kārtējā nodarbība “Kolekcijas”.
14. decembrī 18.00 – rūķu gājiens (Ziemassvētku 
eglīšu iedegšana)
15. decembrī 15.00 kultūras namā – pagasta 
senioru Ziemassvētku ieskaņas pasākums “Mirkli 
pirms”. Pieteikšanās līdz 10. decembrim kultūras 
namā vai pa tālr. 27843792.
turlavĀ
Bibliotēkā novembrī – Annas Dinteres un Ināras 
Zeltītes rokdarbu izstāde “Pašas izdomāti”; pa-
durnieces Linetas Zībergas (8. klase) zīmējumu 
izstāde; Intas Mednieces keramikas darbu izstā-
de; Lidijas Strēlnieces rokdarbu izstāde; PII “Lā-
čuks” radošo darbu izstāde “Krāsainais rudens”.
25. novembrī 19.00 kultūras namā – Zirņu pa-
gasta amatierteātris ar Monikas Zīles komēdiju 
“Savedējs”.
26. novembrī  – Mūžības svētdienas piemiņas 
brīdis Turlavas pagasta kapsētās: 16.00 Maras 
kapos, 16.30 Jaunajos kapos (pie Klosteres 
baznīcas).
2. decembrī 19.00 kultūras namā – vokālo an-
sambļu sadziedāšanās koncerts “Adventi gaidot”.
9. decembrī 13.00 – Vārmes seniori ielūdz 
Turlavas seniorus uz Ziemassvētku gaidīšanas 
balli. Turlavas seniori aicināti pieteikties līdz 
6. decembrim, zvanot Zandai pa tālr. 26263960. 

15. decembrī 18.00 Ķikuros pie bibliotēkas – 
egles iedegšanas pasākums. 
16. decembrī 19.00 Turlavas centrā – egles 
iedegšanas pasākums.
vĀrmĒ
Bibliotēkā – Kuldīgas fotokluba “Divas upes” 
Vārmes fotoplenēra izstāde. 
2. decembrī 18.00 sporta hallē – 2. līgas 
florbola spēle: FK Vārme-Leģions/Grobiņas 
novads. 
2. decembrī 17.00 skolas zālē – Vārmes ama-
tierteātra “Es un Tu” 10 gadu jubileja. 

9. decembrī 13.00 sporta hallē – Ziemassvēt-
ku gaidīšanas balle kopā ar Māri Lemberu. 
Pasākums Vārmes pagasta senioriem kopā 
ar draugiem no citiem pagastiem. Vārmes se-
nioriem ieeja bez maksas, senioriem no citiem 
pagastiem – 3 EUR.
9. decembrī 17.00 atpūtas parkā “Aizupīte” – 
iedegsim svētku egli. Pasākums visai ģimenei. 
Kopā ar Dabas rūķiem meklēsim brīnumus, 
veiksim rūķa svētku darbus, dejosim, dziedāsim 
un iedegsim svētku egli.


