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Nākamais numurs iznāk 
trešdien, 26. jūnijā:
•	 Skrundas Mežainē – militārās 

tehnikas ekspozīcija.
•	 Sargās Ventu un Šķerveli.
•	 Zobārste Anete Paškova.
•	 Šoreiz Lampā – par drosmi.
•	 Pēdu lokanībai un veselībai.
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 6. lpp.

 5. lpp.
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Nr. 70
(11 452)

Cena 
0,68 eiro

 10. lpp.

Kurzemnieku jūlijam var abonēt
līdz 26. jūnijam
• www.abone.pasts.lv (ietaupot 71 centu),
• pasta nodaļās,
• pie pastniekiem,
• redakcijā (ietaupot 71 centu).

Kas notiks ar 
Vārmes klēti? 

Kā latviskās 
tradīcijas uztur 
Vācijā.

Priecīgus 
Līgo svētkus!

Līgo vakarā plūktās 
jāņuzāles ārstē 
visas kaites.

Jāņu naktī debess 
atveroties. Kas to 
redz, tam visas 
vēlēšanās piepildās.

Līgo vakarā laidars ar 
nātrēm jāizkaisa, lai raganas 
kājas un pakaļas sadur.

Jāņu ugunskurs jākur kalna 
galā, tad Dieviņš ugunskura 
pelnos naudu kaisa.

Cik tālu liesmas spīd no Jāņu 
ugunskura, tik tālu labība un 
zāle labi aug.

Kuldīgas novada amatierkolektīvi 
atjaunojuši vai uzšuvuši jaunus 

tautastērpus, turoties pie konkrētu 
gadsimtu autentiskajiem tērpiem.

Vainagi no 
smilgām, grīšļiem, 
lapām. 
Trīs dažādu 
veidu 
netradicionāli 
vainagi.

Jāņu siers top acu priekšā. 
Basos Skaidrītes Nagliņas 
meistarklase.
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Kārlis Dazarts, glez-
notājs: – Mans tēvs bija 
Jānis, spēlēja armijas 
orķestrī, viņa dēļ mani 
ar ģimeni izsūtīja uz Si-
bīriju uz 21 gadu kopā 
ar vāciešiem, mongo-
ļiem, čečeniem. Man 

Jāņu diena saistās ar to, kāda romantika 
tad tur varētu būt? Bet vispār es svinu 
Līgo svētkus, man ir dārziņš, satiekos ar 
draugiem un radiem, kopā pajāņojam – 
ugunskuriņu iekurinām, parunājam, tagad 
tik lielas nabadzības nav. Sibīrijā nemaz 
nezināju, kas ir Jāņi un Līgo, paldies, ka 
tādi ir!

Zaiga Ozola, mamma: 
– Gan jau esmu. Atradu 
kopā ar vīru, zieds ir 
ļoti skaists. Tas bija 
iepriekšējā gadā.

Pienācis brīdis, kad domas 
šaudās pa galvu un vārdi nespēj 
nostāties savās vietās. Brīdis, 
kam neviens nekad tā arī nespēj 
sagatavoties.

Mēs zinājām, ka Aivars ir 
smagi slims, bet zinājām, ka viņš 
nepadodas. Dūšīgi izturēja visas 
procedūras, nežēlojās, bet cerēja un 
ticēja. Un mēs līdz ar viņu. 

Vēsts par Aivara aizmigšanu 
mūžīgā miegā aplidoja 
mūsu mazo Kuldīgu ātrāk 
par sociālajiem tīkliem –                                                                   
tik daudzi cilvēki mūsu ilggadējo 
kolēģi atbalstīja, gan ziedojot 
naudu zālēm, gan iesakot ārstus, 
gan interesējoties, uzmundrinot. 
Un tas ir tik saprotami, jo savās 
ilgajās fotogrāfa gaitās Aivars bija 
saticis, iepazinis, sadraudzējies ar 
tik daudziem cilvēkiem, kas strādā 
uz lauka, sēž birojos, mācās, ceļo, 
glezno, sporto utt. Un ne tikai 
mūsu novados. Viņam bija draugi 
fotogrāfi citviet Latvijā, viņam bija 
plašā 3 x 3 saime, kuras nometnes 

Aivars iemūžināja vairākus gadus. 
Aivaru noteikti atcerēsies arī visi 
tie redakcijas praktikanti, kuri 
no viņa laika gaitā iemācījušies 
foto pamatus. Un bija arī tāds 
laiks, kad Aivars dejoja tautiskās 
dejas. Tāpēc viņam vienmēr tik 
ļoti patika atspoguļot Dziesmu 
un deju svētkus, un mēs vienmēr 
viņu arī akreditējām. Bet Aivars 
bez fotografēšanas aizrāvās arī ar 
jaunajām tehnoloģijām, vislabāk no 
mums zināja mūzikas jaunumus, 
viņu interesēja autolietas, viņš 
pirmais (nez pa kuru laiku!) paguva 
noskatīties jaunākās filmas. Mēs pat 
redakcijā teicām, ka viņš ir nedaudz 
ķerts uz visu jauno, labvēlīgi par to 
pasmejot. Mums katram ir savas 
atmiņas par laiku kopā ar Aivaru. 
Bijis gan jautri, gan bijuši arī 
pārbaudījumi. Kā jau dzīvē. 

Es Aivaru pirmoreiz satiku tālajā 
1984. gada vasarā, kad atbraucu 
uz Kuldīgu strādāt. Viņš jokoja, 
ka nu mēs divi jauniņie – Aivars 
bija no darba fabrikā Māra atnācis 

uz redakciju pusgadu iepriekš. 
Kultūras darbinieku tehnikumā 
izstudējis fotolietas, sāka strādāt par 
fotogrāfu, kad ieguva autovadītāja 
apliecību, arī par šoferi. Jebkura 
kolēģa lūgumam Aivara ausis bija 
visatsaucīgākās. 

Mēs nebijām ģimeņu draugi, bet 
draugi mēs bijām. 

Man atmiņā priecīga epizode, 
kad Aivars ar Maritu, atstājuši savu 
dzīvokli Priedainē, pārcēlās uz 
nelielu mājiņu Pārventā, kuru paši 
bija iekārtojuši sev pa prātam. Mēs 
braucām uz sālsmaizi, kas izvērtās 
par pankūku cepšanu. Atceros 
Aivara lepnumu un prieku, ar kādu 
viņš stāstīja, cik nu labi jūtoties savā 
valstībā.

Man atmiņā komiska epizode, kā 
mēs Hanzas dienās Rīgā, Kongresu 
nama pazemes autostāvvietā, abi 
pārģērbāmies – dienas karstumā 
nosvīduši strādājām Vecrīgā, bet 
vakarā bijām ielūgti uz smalku balli.

Man atmiņā satraucoša epizode, 
kad mana meita, lecot barjeras 

vecajā Lauktehnikas stadionā, 
neveiksmīgi krita un savainoja kāju. 
Vīrs tobrīd bija Rīgā, un kurš gan 
cits, ja ne Aivars, teica: „Braucam, 
vedam uz slimnīcu!” Un mēs abi 
skrējām, lecām mašīnā un braucām. 

Mēs redakcijā nu esam palikušas 
bez Aivara. Bez viņa teiciena, sak, 
cik tad tur tā darba! Bez mūsu 
šķendēšanās, ka atkal sabildējis 
simtiem bilžu, kas jānoskatās, 
bez diskusijām par labāko kadru, 
vienkārši – bez vīrieša atbalsta. 

Un, kā vienās bērēs Latgalē sacīja 
kāds katoļu priesteris, raudiet par 
sevi! Aizgājušais jau ir atpestīts no 
sāpēm, ciešanām, no visa. Un jums 
un mums, palicējiem, ir, ko padomāt. 
Kā savu dzīvi aizvadīt. Vai izdosies 
to nodzīvot kā Aivaram – daudzu 
cilvēku cieņu, mīlestību un pateicību 
iemantojot.

Spēku Aivara dēliem Indaram 
un Mārcim. Spēku dzīvesbiedrei 
Maritai.

 Kurzemnieka redakcijas vārdā 
Daiga Bitiniece
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Kuldīgā, 
1905. gada ielā 19, 
LV-3301

aktuālais jautājums

Elīna Elza Kļava
Lailas Liepiņas foto

Visvaldis Ruiķis, pen-
sionārs: – Droši vien 
esmu atradis to. Atra-
du, kā jau Līgo naktī! 
Šobrīd dzīvoju kopā ar 
papardes ziedu 54 ga-
dus. Bērni arī atraduši 
papardes ziedu, tikai 

Īrijā, nezinu, kā tur ar tām papardēm. 
Esam palikuši Latvijā – divi vecīši. 
Bērni vismaz regulāri atbrauc ciemos 
un piezvana.

Ričards Berg-
manis, celt-
nieks: – Vispār 
papardes zie-
dot, tām augot 
apakšā poras uz 
katras lapiņas. 
Tas ir tikai tā, 

parasti jau meklē to filozofisko 
versiju. Es vēl neesmu atradis. 
Manas domas Līgo naktī: siers, 
alus un siena gubiņa.

Līvija, pen-
sionāre: – Kā 
to ņem, var 
jau uztaisīt 
un atrast. Es 
pastaigāju pa 
pļaviņu, sala-
sīju jāņtārpi-

ņus. Saliku tos papardē, un tā 
ziedēja kā skaistas uguntiņas. Tas 
bija pirms kādiem 40 gadiem, tad 
bija citādāka daba.

Sandis Gras-
manis, mācās 
Kuldīgas teh-
nikumā: – Pa-
pardes zieds 
izskatās tā, kā 
izskatās, – visi 
taču zina. Man 

tas nesaistās ar Līgo un Jāņu 
svētkiem. Šogad svinēšu svētkus 
mājās.

pieminot

mums zvana

Vai jūs esat atradis papardes ziedu, un kādas domas 
rosās Līgo svētku laikā?

Par kondicioniera ierīkošanu domā
„Kuldīgas tirgus paviljonā 11. jūnijā bija 34 grā-                                   
du karstums, iepriekšējā karstuma vilnī divas 
reizes pie noģībušas pircējas tika saukta ātrā 
palīdzība. Tirgus apsaimniekotājam jau vairā-
kas reizes esam prasījuši kondicionieri, bet tas 
neliekas ne zinis. Tas nav normāli,” pārdevēju 
vārdā saka kāda Kurzemnieka lasītāja. 

Tirgu apsaimnieko Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi. To vadītājs Pēteris Gobzemis 
iebilst: neesot taisnība, ka uzņēmums par tir-
gotāju lūgumiem un ieteikumiem neliekoties 
zinis, tomēr atzīst, ka situācija, kāda karstuma 

viļņos veidojas paviljonā, nav laba. Šobrīd 
uzņēmums apsekojot un salīdzinot kondicio-
nieru cenas. „Latvijas vasaras gan ir tādas, 
ka kondicionieri vajag nedēļas divas,” viņš 
uzsver. Jautāts, vai kondicioniera ierīkošana 
sadārdzinās tirdzniecības vietu nomas maksu, 
P.Gobzemis atbild: „Tādēļ vien cenu uzreiz 
nepacelsim, bet, protams, izmaksas aizvien 
aug. Kādā brīdī būs arī īres maksa jāceļ. Tādēļ 
jautājums, vai ieguldījums atmaksāsies to dažu 
karsto nedēļu dēļ.”

Inguna Spuleniece

Klāt ilgi gaidītie Līgo svētki un Jāņu diena, 
kad neiztikt bez ugunskura, peldēšanās, 
dūšīgas ēšanas, atpūtas dabā un dažādām 
jautrām izdarībām. 

Svinētājiem ir jāpadomā par drošību, saka 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Kurzemes reģiona brigādes komandieris pulk-
vežleitnants Vilnis Bents.

Jāņu ugunskurs, arī grils jākurina drošā 
attālumā no ēkām, kokiem un žogiem. Grils 
jāmāk pareizi iekurināt – sākumā ar degšķid-
rumu jāaplej kurināmais, jāpagaida, kad tas 
iesūcas, uzmanīgi jāaizdedzina.Tikai tad uz tā 
var cept. Šo darbu noteikti nedrīkst uzticēt ma-
ziem bērniem. Ja tomēr ir izcēlies ugunsgrēks 
vai atgadījusies kāda nelaime, nekavējoties 
jāzvana pa tālr. 112.

Dodoties uz svinībām, iepriekš nepiecie-
šams noskaidrot precīzu adresi, lai situācijā, 
kad notiek nelaime, operatīvajiem dienestiem 
būtu vieglāk atrast notikuma vietu. Precīzas 
adreses vai orientieru nosaukšana dispečeram 
ir ļoti svarīga, lai mediķi nezaudētu tik vērtīgās 
minūtes, kas svarīgas dzīvības glābšanā. Var 
lejupielādēt telefonā lietotni eVeselībasPunkts. 

Ar tās palīdzību var piezvanīt uz ārkārtas tālr. 
113, vienlaikus tur parādās koordinātes, saka 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
pārstāve Arita Freimane.

Līgo svētku laikā traumu un nelaimes gadī-
jumu skaits pieaug divkārt, liecina statistika. 
Pagājušajā gadā divi cilvēki gāja bojā ceļu 
satiksmes negadījumā, bet, alkohola reibumā 
peldoties, dzīvību zaudēja vīrietis spēka gados. 
Pērn reanimācijas pasākumi bija jāveic kādam 
līgotājam, kurš bija aizrijies ar gaļu, savukārt 12 
cilvēkus mediķi nogādāja slimnīcā ar smagiem 
ķermeņa apdegumiem, kas gūti, iekrītot vai 
lecot pāri ugunskuram, atgādina A.Freimane.

Reibumā nekādā ziņā nedrīkst sēsties ne 
pie automašīnas, ne divriteņa stūres. Jābūt 
ļoti piesardzīgiem, dodoties peldēt. Reibumā 
nedrīkst iet ūdenī, doties peldēt vienatnē vai 
tumsā, lēkt ūdenī uz galvas vai kājām. 

Ja svētku dienās nepieciešama konsultācija 
vieglāku traumu vai saslimšanu gadījumā, 
mediķa padomu var saņemt pa ģimenes ārstu 
konsultatīvo tālr. 66016001, kas brīvdienās un 
svētkos strādā visu diennakti.  

Jolanta Hercenberga, Iveta Grīniņa

dienesti iesaka

Par Aivaru

Lai svētki būtu ne vien skaisti, bet arī droši
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stāsta skrundas novada pašvaldības policijas inspektors 
Ģirts Miksons.

NO KĀRTĪBAS SARGĀTĀJU IKDIENAS

NUmURA cITĀTS

atrod nelegālas cigaretes un alkoholu, apcietina vīrieti

Skrundas novada pašvaldības 
konkursā Mēs Skrundas nova-
dam! no desmit iesniegtajiem 
atbalstu saņēmuši seši interešu 
kopu vai domubiedru grupu 
projekti, informē domes attīs-
tības nodaļas vadītājs Edgars 
Zeberliņš. 

Aprūpes namam un 
baznīcai
Rudbāržos tiks īstenoti divi pro-
jekti. Interesentu kopa Latvijai 
101, kurā apvienojušies vairāki 
aprūpes nama Valtaiķi darbinieki, 
veidos atpūtas stūrīti. Tiks ierīkots 
stacionārs masts Latvijas karogam, 
ar laukakmeņiem nostiprinātas 
skvēra taciņu malas un salikti 
soliņi. Šos darbus interesentu kopa 
apņēmusies veikt tikai saviem 
spēkiem. Savukārt rudbāržnieki, 
kuriem rūp Skrundas novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšana, pie viena no mazākajiem 
Latvijas vēsturiskajiem dievna-
miem – Rudbāržu baznīcas – iz-

veidos informācijas stendu par tās 
vēsturi un šodienas aktualitātēm. 
Stends tiks izgatavots no dabīgiem 
materiāliem – koka konstrukcijas 
ar māla dakstiņu jumtu un betona 
bruģakmeni tā pamatnē.

Otrā iespēja
Arī Nīkrācē šovasar konkursā Mēs 
Skrundas novadam! darbosies di-
vas sociāli aktīvas un neformālas 
vietējo iedzīvotāju grupas. Vieni 
pamanījuši, ka pagasta centrā 
vajadzīga labiekārtota atpūtas 
vieta ģimenēm ar bērniem. No-
lēmuši tādu ierīkot: iegādāties 
galdu, krēslus, puķupodus un 
materiālus āra spēlēm, ko gatavos 
paši. Projektā Otrā iespēja – veļas 
žāvētavām! otra grupa, kurā apvie-
nojušies divu daudzdzīvokļu namu 
dzīvokļu īrnieki un īpašnieki, 
vēlas atjaunot veļas žāvētavas pie 
abām mājām. Tās celtas 1984. un                                       
1987. gadā, kopš tā laika nav 
remontētas un kuru katru brīdi 
var sabrukt. Ar projekta atbalstu                                        

tagad tiks atjaunotas. 

Videi un bērniem
Tāpat Skrundas pagasta Kušai-
ņos iedzīvotāji grib uzlabot vidi 
ap savu māju. Otrā nama ļaudis 
sasparojušies, lai uzbūvētu veļas 
namiņu. Atšķirībā no citām daudz-
dzīvokļu mājām, tur veļas žāvē-
tava nekad nav bijusi. Paredzēts 
to uzcelt pašu spēkiem. Skrundā 
apvienojušies Sporta un Saldus ie-
las iedzīvotāji, lai izveidotu bērnu 
rotaļu laukumu māju pagalmā, kur 
šobrīd atrodas plaša, apzaļumota 
sēta. Ar pašu izdomu un spēkiem 
pagalms tiks ierīkots tā, lai jaunā 
paaudze varētu aktīvi darboties 
dabā. Kā ik gadu konkursu finansē 
novada pašvaldība, šīgada budžetā 
tam atvēlēti 4000 eiro. Tie piešķirti 
projektiem, kas saistīti ar publis-
kas vides, telpu labiekārtošanu 
un remontu, kultūras un vēstures 
mantojuma saglabāšanu vai nova-
da tēla veidošanu. 

Daina Tāfelberga

21. jūnijā 17.00 Līvijas Rezevskas izstāžu zālē Kuldīgā, Muce-
nieku ielā, tiks atklāta neliela izstāde par Kuldīgas trikotāžas 
uzņēmuma Māra darbību un tās cilvēkiem. Tā tapusi ar Kuldīgas 
novada muzeja palīdzību.

Būs tikšanās, kurā tiks runāts par fabrikas Māra laikiem. Uz to 
aicināti bijušie darbinieki un citi interesenti ar saviem materiāliem 
par uzņēmuma vēsturi. Izstāde būs skatāma līdz 30. jūnijam. 

4. jūnijs. Ziņo par ceļu satik-
smes negadījumu Meža ielā. Vai-
nīgais vadītājs, kurš devies prom 
no notikuma vietas, noskaidrots.

5. jūnijs. Pārbaudām, vai 
sakopti vairāki īpašumi, kur tas 
bija jāizdara. 

6. jūnijs. Kāda persona Skrun-
dā no tilta makšķerējot. Konsta-
tējam, ka šī persona ir arī stiprā 
alkohola reibumā.

8. jūnijs. Skrundas pagastā 
kādā daudzdzīvokļu mājā esot 
ieklīdis svešs suns un apdraudot 
iedzīvotājus. Tā kā brīvdienās 
dzīvnieku patversmes nestrādā, 
nākas pašiem meklēt suņa īpaš-
nieku. To apgrūtina tas, ka suns 
nav čipēts. Skrundas novadā 
Ciecerē uz ielas smagā alko-
hola reibumā ir Saldus novada 
iedzīvotājs.

10. jūnijs. Rūnaišos kādās 
mājās netiekot pienācīgi aprūpēti 
suņi. Pārbaudot, informācija ne-
apstiprinās. Skrundā, Dārza ielā, 
neparedzētā vietā esot izvietoti 
atkritumi. Noskaidrojam, ka ie-
dzīvotāji pārpratuši lielgabarīta 
atkritumu novietošanas teritoriju. 
Raiņa ielā pie akas kāda sieviete 
mazgājot traukus.

11. jūnijs. Skrundā sastopam 
divus Somijas pilsoņus, kuri esot 
pazaudējuši telefonu un nevarot 
sazināties ar tuviniekiem. Palī-
dzam. Pēc dzīvokļu komisijas 
lūguma palīdzam meklēt kādu 
personu, kura nedzīvo dekla-

rētajā adresē un ir parādā par 
dzīvokli.

12. jūnijs. Skrundas veikalā 
Top! kāda persona nozog no man-
tu glabātavas litru kefīra. Vainīgā 
persona noskaidrota, kefīrs at-
gūts. Sūdzas par motobraucējiem 
Dzeldā. Patrulējot sastopam pie 
veikala kādu motocikla vadītāju, 
kuram nav atbilstošas kategorijas 
vadītāja apliecības.

13. jūnijs. Skrundā pie veikala 
Saldo jau no rīta kāda sieviete 
smagā alkohola reibumā. Pēc-
pusdienā turpat izguļ reibumu 
kāds Raņķu iedzīvotājs.

14. jūnijs. Raņķos esot applū-
dis dzīvoklis. Vainīgā persona 
noskaidrota. Pie kultūras nama 
Skrundā iereibis vīrietis.

17. jūnijs. Skrundā, Liepājas 
ielā, sabojātas mājas durvis. No 
Rudbāržiem patversmē nogā-
dāts suns, par kuru īpašniece 
nerūpējas.

18. jūnijs. Kopā ar neatlie-
kamo medicīnisko palīdzību no 
Skrundas autoostas uz Liepājas 
piejūras slimnīcu nogādājam 
kādu sievieti ar garīga rakstura 
traucējumiem.

19. jūnijs. No Noliktavas ielas 
nogādājam patversmē suni, kurš 
jau vairākas dienas klīst apkārt. 
Noskaidrojam īpašnieci kādam 
sunim, kurš pieklīdis Brīvības 
ielā. Ziņo par suni Skrundā, kurš 
netiek pienācīgi aprūpēts.

Jāņu siera siešana ir viens no 
suitu tradīciju kulinārajiem man-
tojumiem. S.Nagliņa dalījās ar 
recepti, pēc kādas sieru sējusi 
viņas mamma un ko turpina arī 
viņa. „Vienu spaini raudzēta vāj-
piena, vienu spaini svaigu salej 
kopā katlā un uz lēnas uguns 
silda, kamēr svaigais pievelkas 

klāt rūgušajam, veidojas biezumi 
un tīras sūkalas,” stāsta S.Nagliņa. 
„Izņem lielo kunkuli ārā, dala pa 
mazākam gabaliņam, un no katra 
izspiež atlikušo šķidrumu. Ieliek 
katlā 400 g sviesta, tajā iedrupina 
izspiesto masu – sauksim to par 
biezpienu. Uz lēnas uguns silda 
un ar koka karoti bakā, lai viss 

saveļas vienā masā. Citā traukā 
sakuļ trīs olas, ķimenes un sāli, 
ko pievieno šai masai, un ļoti ātri 
maisa. Tad masu izņem no trauka, 
veido formu un liek gatavo sieru 
atdzesēties.”

Jolantas Hercenbergas 
teksts un foto

aicina bijušos Māras 
darbiniekus uz tikšanos

Zog kefīru un nerūpējas par suņiem

Kā pagatavot sieru
Nogaršot 
saimnieces 
skaidrītes 
Nagliņas 
gatavoto 
Jāņu sieru un 
viņas vadītajā 
meistarklasē 
iemācīties 
tādu taisīt 
pašiem pie 
Basu tautas 
nama bija 
ieradušies 
ap 20 inte-
resentu.

atbalstīti seši projekti

Pie Basu tautas nama sanākušie skatās, kā saimniece skaidrīte Nagliņa ar vājpiena 
sildīšanu sāk gatavot Jāņu sieru.

Valsts policija (VP) Kuldīgas 
novadā no nelegālās aprites 
izņēmusi vairāk nekā divus 
miljonus cigarešu un 11 tonnas 
nelegālā alkohola. Apcietināts 
1987. gadā dzimis vīrietis, kurš 
jau iepriekš izdarījis līdzīgu 
likumpārkāpumu. 

VP pārstāve Madara Šeršņova 
informē, ka pagājušajā nedēļā 
Kurzemes reģiona pārvaldes kri-
minālpolicijas biroja organizētās 
noziedzības un noziegumu ekono-

mikas jomā apkarošanas nodaļas 
darbinieki veica kratīšanu vairākos 
īpašumos Kuldīgas novadā un 
atrada 2 749 400 cigaretes bez 
akcīzes markām un 11 244 litrus 
nelegālā alkohola – degvīna. Atra-
da arī transportlīdzekļus, cigarešu 
ražošanas iekārtu un izejmateriā-
lus cigarešu paciņām – kartonus, 
jau gatavas un izdrukātas cigarešu 
paciņas, beramo tabaku, skaidru 
naudu vairāk nekā 5000 eiro un 
citas mantas. Uzsākts krimināl-

process.
Aculiecinieks Kurzemniekam 

ir iesūtījis video, kurā redzams, 
kā 11. jūnijā Kuldīgā pie veikala 
Mājai un dārzam specvienība uz 
stāvlaukuma aizturējusi vīrieti, 
kurš guļ zemē pie melnas auto-
mašīnas. Zināms arī, ka 12. jūnijā 
kratīšana garāžās bijusi Nomales 
un Virkas ielā, bet 20. jūnijā – kādā 
gaterī uz Basu ceļa. 

Jolanta Hercenberga

vp zIņO

„Ja jumts caurs, kurš saprātīgs privāt-
īpašnieks to tā atstāj? Dažreiz pietiek 
laikus nomainīt piecus dakstiņus!” saka 
seno ēku eksperts Juris Zviedrāns.
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Kā nezinātājam atrast Kuldī-
gas Mākslas namu un atpazīt 
konkrēto ēku – tāds bija prak-
ses uzdevums desmit Latvijas 
Mākslas akadēmijas dizaina 
nodaļas vides mākslas apakš-
nodaļas studentiem. 

Prakses vadītāja, docente Baiba 
Bogdane pastāstīja: „Visi jau it kā 
zina, ka Kuldīgā ir tāds Mākslas 
nams, bet bibliotēkas kompleksā 
nezinātājam ir grūti saprast, kur 
ir ieeja u.tml. Studentiem šis 
uzdevums ir vairāk radošs, viņi 
var meklēt eksperimentālus ri-
sinājumus, izmantot navigāciju. 
Redzēsim, ko viņi izdomās.” 

No studentiem izdevās sastapt 
vides mākslas nodaļas 3. kur-                                                              
sa studenti Aiju Bormani, 2. kur-                                                                 
sa maģistranti Līgu Šilabritu 
un 2. kursa studentu Gati Šul-
cu. L.Šilabrita stāsta: „Pirmajā 
prakses dienā mums bija jāatrod 
Mākslas nams pēc norādītās 
adreses. Atnācām, stāvējām pie 
bibliotēkas, un uz pirmo acu uzme-
tienu nebija skaidrs, kura ir mums 
vajadzīgā ēka. Manuprāt, mūsu 
uzdevums ir kaut kā nošķirt šo ēku 
no bibliotēkas. Adrese ir zināma, 
atnākt šurp nav problēmu, bet ēkas 
funkcija nekur nav nolasāma. Uz-
devums ir konkrētajā vietā padarīt 
uzreiz saprotamu Mākslas nama 
atrašanās vietu, padarīt vieglāku 
šīs ēkas atrašanu pilsētā. Katrs 
strādājam pie sava varianta. Kad 

prakse noslēgsies, varbūt vairāki 
ieteikumi tiks apvienoti.” 

Noteikumi novelk                
pie zemes
Pirmais, ar ko studenti sākuši 
praksi, – iepazinušies ar Kuldīgas 
novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem, kas reglamentē no-
rādes un citu vizuālo informāciju 
Kuldīgā. G.Šulcs: „Ir pareizi, ka 
viss tiek pieskatīts un kontrolēts, 
ka ir strikti noteikumi.” Viņam 
piekrita arī kolēģes. Vienlaikus 
viņi atzina, ka dizaineriem un 
arhitektiem ierobežojumi var radīt 
izaicinājumus. „Mēs vairāk strā-
dājam radoši, un domu lidojums 
tāds ir, kāds ir. Noteikumi mūs 
novelk pie zemes, pie realitātes,” 
saka A.Bormane. 

Plakāti, norādes, 
krāsas
Līgas variants paredz plakātus ar 
Mākslas nama logo, kas kopā ar 
informāciju par konkrētu izstādi 
tiek izvietota pie laternu stabiem 
pilsētā. „Esmu praktisks cilvēks, 
tāpēc mana ideja ir tāda, ko varētu 
īstenot. Mēģināju iedomāties, ko 
es kā tūriste censtos atrast, kā man 
būtu vieglāk. Apskatot citu pilsētu 

piemērus, manuprāt, viegli būtu 
nolasīt plakātus uz ielas laternu 
stabiem. Varbūt tie tur neatrastos 
pastāvīgi, bet gan konkrētu izstāžu 
laikā. Tie aizvestu uz Mākslas 
namu. Tam būtu iezīmēta ieeja, ko 
šobrīd nevar nolasīt. Pienākot pie 
ēkas nama no Liepājas ielas puses, 
nevar saprast, kas tur atrodas. No 
tās puses uz ēkas gala fasādes arī 
būtu plakāti. Tas būtu Mākslas 

latvijas Mākslas akadēmijas vides mākslas 
studenti ar aizrautību ķērušies pie 
uzdevuma atvieglot iebraucējiem ceļu uz 
kuldīgas Mākslas namu. No kreisās – aija 
Bormane, līga Šilabrita un Gatis Šulcs. 

Šādi vides 
mākslas 

maģistrante 
līga Šilabrita 

piedāvā izveidot 
ieeju Mākslas 

namā, lai uzreiz 
būtu skaidrs, kas 

tā par ēku. 

Vides mākslas studenti piedāvā savu redzējumu

Skrundas novada biedrība Ventas 
krasti rīko vairākas vasaras nometnes 
bērniem pilsētā un pagastos.

Tradicionālā Vasaras skoliņa bērniem 
no 7 līdz 10 gadiem norisināsies no 15. līdz                                                                                    
17. jūlijam, kā arī no 5. līdz 8. augustam 
kultūras nama mazajā zālē. Kā stāsta 
biedrības vadītāja Inese Ivāne, šogad nav 
izdevies to sarīkot pagastos, taču var vest 
bērnus arī no laukiem. Piedalīties var arī 
tie, kas nav deklarēti Skrundas novadā, 
bet atbraukuši pavadīt vasaras brīvlaiku 
pie vecmāmiņām vai citiem radiem. 
Skoliņa būs kā radošas darbnīcas, kurās 
zīmēt, veidot, sportot telpās vai laukā 
atkarībā no laika apstākļiem. Kā parasti 
būs pārgājiens uz kādu no Skrundas 
interesantākajām vietām, skatot to no 
netradicionālas puses. Šoreiz plānota 
dzelzceļa stacijas un represēto vagoniņa 
apskate. Dienas nometne darbosies no 
10.00 līdz 13.30. Jāpiesakās laikus, jo 
vietu skaits ierobežots. I.Ivāne piebilst, 
ka abu šo nometņu saturs būs vienāds.

Savukārt no 19. līdz 23. augustam 
vasaras nometne veselības veicināšanas 
projektā notiks Skrundā, Raņķos, Rud-
bāržos, Nīkrācē un Jaunmuižā. Darboša-
nās būs no 10.00 līdz 13.00. Katru dienu 
kādas jomas speciālists mācīs bērniem 
(7–10 gadi) veselīgu dzīvesveidu. Pagā-
jušajā vasarā šādās nometnēs piedalījās 
ap 120 bērnu. Pieteikšanās nometnēm 
pa tālr. 29427990.

Daina Tāfelberga

nama logo un arī informācija 
par konkrēto izstādi.” 

G.Šulca ideja ir izveidot 
Mākslas nama atpazīstamības 
zīmi jeb logo, kurā apvienots 
ēkas tēls ar divslīpju jumtu, bet 
reizē tā var būt norāde. Tāda 
zīme varētu būt gan pie ieejas, 
gan uz ielas. Vēl viena Gata 
ideja – gleznu rāmji vairākās 
Kuldīgas vietās. Tie būtu kustīgi, 
un tos būtu iespējams pavērst uz 
ainaviski skaistajiem skatiem, 
ierāmējot pilsētas ainavu vai 
sevi tajā. „Rāmis varētu būt 
uz kustīgas pamatnes, padarot 
visu Kuldīgu par mākslu. Turpat 
varētu būt arī uzraksts: „Ja tev 
nav gana ar šo mākslas darbu, 
tad dodies uz Kuldīgas Mākslas 
namu.” Rāmji varētu būt vairā-
kās vietās. Tie iznestu informā-
ciju par Mākslas namu pilsētvidē 
un reizē būtu interaktīvi.”

Savukārt Aija izmantojusi jau 
esošos pilsētvides elementus: 
„Mans variants ir izmantot norā-
des, kas jau ir pilsētā, un marķēt 
objektus, piemēram, Mākslas 
namu ar konkrētu krāsu. Tā 
būtu uz norādes, bet pēc tam 
atkārtotos ik pa laikam bruģī, 
kas aizvedīs uz konkrēto mērķi.” 
Studentu ieteikumus šajā reizē 
nav domāts īstenot pilsētvidē, 
tie ir tikai prakses darbi.

Iveta Grīniņa
Lailas Liepiņas foto

„Mūsu uzdevums ir kaut kā nošķirt Mākslas namu 
no bibliotēkas. Adrese ir zināma, atnākt šurp nav 

problēmu, bet ēkas funkcija nekur nav nolasāma.”

Kā Latvijas uzņēmējiem ar saviem ražo-
jumiem iekļūt ārvalstu tirgū – to Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
Kuldīgas biznesa inkubatorā stāstīja 
septiņu aģentūras ārvalstu pārstāvnie-
cību vadītāji. 

Kuldīgas biznesa inkubatora vadītāja 
Līga Raituma pastāstīja, ka šie ir cilvēki, 
kuri palīdz Latvijas uzņēmējiem iekļūt 
konkrētās valsts tirgū: „Tā bija reta izdevība 
viņus dzirdēt, jo viņi Latvijā ir tikai pāris 
reižu gadā. Kuldīgā viesojās Zviedrijas, 
Norvēģijas, Somijas, Vācijas, Singapūras, 
Apvienoto Arābu Emirātu un Kazahstānas 
pārstāvniecības vadītāji. Viņi stāstīja par to, 
kā pārstāvniecības var palīdzēt uzņēmējiem, 
kādas ir katras valsts īpatnības, cik ātri tas 
notiek.”

Prezentācijas klausījās LIAA Talsu, 
Kuldīgas, Ventspils un Liepājas biznesa 
inkubatoru dalībnieki, kuriem bija iespēja 
saņemt individuālas konsultācijas ar sev 
interesējošās valsts pārstāvi. 

L.Raituma pēc dzirdētā secina, ka iespējas 
iekļūt kādas valsts tirgū ir ļoti atšķirīgas, 
piemēram, Norvēģija ļoti sargā savu iekšējo 
tirgu. Tur iekļūt ar saviem ražojumiem ir ļoti 
grūti. Jaunajiem uzņēmējiem jāņem vērā, 
ka tas vienmēr ir ilgs process – paiet deviņi 
vai pat 12–15 mēneši no sarunu sākšanas, 
kamēr kaut kas sāk virzīties. Ir atvērtākas 
valstis, bet katrā ir savas īpatnības. Piemē-
ram, Vācijas tirgū lielāka iespēja iekļūt ir 
bioloģisko produktu ražotājiem. Somijā tiek 

Radoša un 
veselīga vasara 
bērniem Skrundā

kā jaunajiem uzņēmējiem iekarot 
ārvalstu tirgu

atbalstīts farmācijas un ķīmijas rūpniecī-
bas preču imports u.c. 

Uzņēmuma Joyful Couple vadītājs 
Eduards Pulks vērtē pasākumu kā ļoti 
noderīgu. Uzņēmums, kas ražo spēles 
pieaugušajiem attiecību uzlabošanai jau 
gadu ir inkubatorā. „Esam izveidojuši 
četras galda spēles un izdevuši grāmatu, 
kas palīdz pāriem uzlabot attiecības. LIAA 
pasākumā mēs tikāmies ar Norvēģijas 
un Vācijas pārstāvniecību vadītājiem. 
Ja par Norvēģiju mūsu interese ir tikai 
sākumposmā, tad par Vāciju jau domājam 

daudz nopietnāk. Šobrīd mūsu spēles ir 
latviešu un angļu valodā, bet drīz tās būs 
arī vāciski.”

Arī uzņēmuma Flockman, kas ražo 
attīstošās rotaļlietas, vadītājs Jānis Stārasts 
guvis sev noderīgas atziņas: „Sapratu, 
ka mani neinteresē, piemēram, Arābu 
Emirāti vai Singapūra, bet uzzināju daudz 
noderīga par citām valstīm. Pasākums bija 
ļoti noderīgs.”

Iveta Grīniņa
Kuldīgas biznesa inkubatora 

arhīva foto

Runā Helmuts salnājs, liaa pārstāvniecības Vācijā vadītājas vietnieks.
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Lappuse tapusi ar Kuldīgas novada 
pašvaldības līdzfinansējumu.

No demontāžas atpakaļ pie sā-
kotnējās domas – iekonservēt. 
Tikai cik daudz? Tāda izskatās 
tuvākā nākotne daudz cietuša-
jai Vārmes muižas klētij, par 
kuras iespēju tomēr izdzīvot un 
noderēt kultūras dzīvei iestājās 
vietējie entuziasti. Savukārt 
pagasta pārvaldes un skolas 
pārstāvji uzsver skolēnu dro-
šību un cer šai vietā ieraudzīt 
autostāvlaukumu.

Kurzemnieks rakstījis, ka 1. jū-                                   
nijā muižas kompleksa (triju ēku 
un parka) aizstāvībai t.s. modinā-
šanu sarīkoja restaurators Māris 
Gulbis, viņa meita, mākslas stu-
dente Annemarija Gulbe, agrākā 
pagasta kultūras darbiniece Dace 
Blathena u.c.

Ēku liktenis vēlreiz apspriests 
6. jūnijā, dažādām pusēm tiekoties 
Kuldīgas novada domē. 
Pašvaldības pārstāvji 
informēja, ka tikšot ap-
turēts 9000 eiro vērtais 
līgums ar AB būvniecī-
bu, kas pussabrukušo 
klēti sāka nojaukt. Pa-
nākta vienošanās: jumtu 
noņemt, ēku atsegt, 
iztīrīt un nožogot. Bet visiem kopā 
jādomā, cik lielā mērā atgriezties 
pie konservācijas projekta, ko 
izstrādājusi arhitekte Ināra Caunīte 
un kura izpildei bijuši vajadzīgi 
70 000 eiro. Jaunu jumtu uzlikt 
gan neesot reāli.

„Ko tur darīsim?”
Pagasta pārvaldniece Lelde Ose 
uzskatīja, ka vecā klēts nav 

Lai muižas klēts kalpo kultūrai

Otrdien Kuldīgas novada pagastu pārvalžu vadītāji devās uz Vārmi, kur 
klātienē apskatīja muižas klēti, par kuras atjaunošanu notiek diskusijas. 

„Vai tiešām 
senas klēts 
vietā gribat 
nākamajām 
paaudzēm 

atstāt 
autostāvvietu?”

bijusi vajadzīga nevienai varai. 
Divtūkstošo gadu sākumā, ceļot 
sporta halli, deputāti gribējuši to 
apvienot ar klēti, lai iegūtu daudz-
funkcionālu ēku, bet pagastam tas 

bijis par dārgu. Kopš 
novada izveides par to 
runāts gan ar iedzīvo-
tājiem, gan vadību, bet                
2011. gadā 13 000 latu 
konservācijai nav atras-
ti. Pašvaldības graustu 
sarakstā klēts ir kopš 
2010. gada. „Iedzīvotā-

jiem viedokļi ir atšķirīgi. Blakus 
atrodas skola, un drošība ir ļoti 
svarīga. Turklāt Lauku atbalsta 
dienestā mums iesniegts projekts 
par stāvlaukumu. Varbūt nevaja-
dzēja steigties demontāžu atsaukt, 
ja nav zināms, ko tur darīsim?” 
jautāja L.Ose. 

Arī domes priekšsēde Inga 
Bērziņa, kaut gan piekrita, ka ēka 
saglabājama un topošā kultūras 

mantojuma sargāšanas biedrība 
visādi atbalstāma, sacīja: pašvaldī-
bas funkcijām ēka nav vajadzīga. 

Klēts aizstāvjiem par tās iz-
mantojumu nav nekādu šaubu. 
D.Blathena atgādināja, ka savu-
laik bijusi kultūras nama vadītāja 
bez nama un tieši tāpēc šo amatu 
pametusi. Slikta akustika esot gan 
sporta hallē, gan skolas mazajā 
zālītē – ne koncertu, ne izrādi 
sarīkot. Bet atjaunotā klēts varētu 
būt saieta nams, izstāžu zāle utt. 
Arī M.Gulbis bija pārliecināts: 
„Kad ēkā varēs ieiet, tā pati pateiks 
priekšā. Simfonisko koncertu var 
sarīkot arī zem zvaigznēm un 
tad domāt, kādu jumtu mūriem 
atjaunot.” D.Blathena ir gatava 
uzņemties iniciatīvu biedrības 
dibināšanā un iepazīt citu aktīvistu 
pieredzi līdzīgos objektos.

Ar saimnieka pieeju
Entuziastu uzaicinātais seno ēku 

eksperts, domes vecpilsētas ko-
misijas loceklis Juris Zviedrāns 
aicināja „izkāpt ārā no pagasta un 
novada mēroga” un bija skarbs: 
muiža jau ilgi pieder pašvaldībai, 
tāpēc tā atbildīga, ka divi objekti 
nav pienācīgi uzturēti un ir nonā-
kuši kritiskā stāvoklī. „1730. gadā 
būvētas ēkas apkārt nemētājas. Vai 
tiešām klēts vietā gribat nākama-
jām paaudzēm atstāt autostāvvie-
tu?” J.Zviedrāns uzsver: ne nauda, 
bet attieksme vispirms svarīga. 
„Ja jumts caurs, kurš saprātīgs 
privātīpašnieks to tā atstāj? Daž-
reiz pietiek laikus nomainīt piecus 
dakstiņus!” Viņš arī ieteica klēts 
jumtā noņemt tikai satrunējušās 
koka daļas, pārējās protezēt. Ja 
pieeja ir kā saimniekam – saudzīgi 
un soli pa solim, tad arī izdevumi ir 
daudz mazāki, pārliecinājies Tāšu 
muižas īpašnieks. 

Apspriedīs 
vēlreiz
„Jāpiekrīt visam, ko 
tu saki,” atzina domes 
būvvaldes vadītāja Jana 
Jākobsone. Ir tikai at-
šķirīgs viedoklis par 
senāko ēku vecumu: 
18. gs. sākumu vai 19. gs. vidu. 
Viņa apņēmās konsultēties ar 
Nacionālo kultūras mantojuma 
pārvaldi, lai kādai ēkai vai visam 
kompleksam atgūtu pazudušo 
kultūras pieminekļa statusu, ro-
sināja atkārtoti izvērtēt I.Caunītes 
piedāvājumu konservācijai un ar 
ieinteresētajiem tikties vēlreiz. 

Izpilddirektores vietniece Ag-

nese Buka uzskatīja, ka jārīko arī 
iedzīvotāju sapulce. Bet demon-
tāžas projekta vadītāja Madara 
Dravniece Kurzemniekam aplie-
cināja: klēts vieta nav vienīgā 
iespējamā, kur ierīkot stāvvietu. 
Ja pameklē, varot atrast arī citu.

Izskaidrot un ierādīt
Muižas kungu māja jeb Vārmes 
pamatskola, kas Kuldīgas novadā 
tagad ir lielākā lauku skola, ir svai-
gi atjaunota, tajā gadiem ieguldīts 
daudz naudas, un visi piekrita, ka 
bērni ir pagasta nākotne. „Vienīgi 
slikti, ka visu laiku ieguldīts tikai 
vienā ēkā,” sacīja A.Gulbe. Viņa 
tāpat kā D.Blathena un citi vēlē-
tos, lai senās arhitektūras nozīme 
vārmeniekiem tiktu izskaidrota 
un lai daudzu acīs tie nebūtu tikai 
grausti. „Pati esmu beigusi Vārmes 

skolu,” sacīja Annemarija, 
„bet pēc tā, ko uzzināju 
Mākslas akadēmijā, šīm 
ēkām redzu pavisam citu 
vērtību.” 

Savukārt J.Zviedrāns 
domi rosināja – ir laiks ar 
restaurāciju paplašināties, 
jo Kuldīgā viss centrējas 
vecpilsētā. I.Bērziņa iebil-

da, ka novada kultūras pieminekļu 
atjaunošanai pašvaldība katru 
gadu jau dod līdzfinansējumu. Bet 
J.Zviedrāns atgādināja, ka ir vēl 
citi būtiski resursi – restaurācijas 
centrs, rīkojot meistarklases, savas 
zināšanas var nodot arī pagastos, 
kur ir seni un vērtīgi pašvaldības 
īpašumi.

Dina Poriņa 

Mototrase nodota jaunajai paaudzei

Arī šovasar Vārmes mototra-
sē regulāri dzirdama motoru 
dūkoņa. Uz to dodas trenēties 
motobraucēji no tuvākām un 
tālākām vietām. Šogad tās ap-
saimniekošanu no Jura Straz-
diņa pārņēmis Mārtiņš Bērziņš.

Mototrase izveidota deviņdes-
mito gadu sākumā. J.Strazdiņš 
atminas, ka tolaik visi vēl brau-
kājuši ar čežetām, bet kad to ēra 
beigusies un parādījušies japāņu 
motocikli, ne visi varējuši tos 
nopirkt, tāpēc motosports pie-

klusis un trase lēnām aizaugusi. 
„Pirms septiņiem gadiem mēs, 
vietējie zēni, sapirkām mocīšus, 
un vajadzēja vietu, kur gonkot, 
tāpēc atjaunojām trasi. Tad pats 
braucu aktīvi, regulāri, bet gadi 
iet, un lēnām palieku rāmāks, 
tāpēc arī trases uzturēšanu nodevu 
jaunajiem, lai viņi tur darbojas. Ar 
moci vēl gan braucu, arī pagājušajā 
sestdienā biju trasē, pagonkoju 
ar pārējiem, jo adrenalīnu jau vēl 
gribas,” stāsta Juris.

Šogad pavasarī mototrases 

apsaimniekošanu pārņēmis tra-
ses īpašnieka Dzintara Erdmaņa 
meitas vīrs M.Bērziņš. „Pats gan 
nebraucu, bet radu prieku citiem, 
lai viņi to varētu,” stāsta Mārtiņš. 

Trasē motobraucēji trenējas arī 
darbdienās, bet īpaši apdzīvota tā 
ir nedēļas nogalēs, kad tur sabrauc 
sportisti, lielākoties no Saldus no-
vada. Mārtiņš stāsta, ka izveidota 
īpaša vatsapa grupa, kurā visi 
motobraucēji savstarpēji sazinās, 
ziņo pārējiem, kad kurš brauc uz 
trasi. „Viņi saorganizējas savā 

starpā, tad paziņo man un brauc. 
Ir arī lapa feisbukā,” teic Mārtiņš. 
Sezona mototrasē sākoties agrā 
pavasarī, kad tajā trenējas somi. 
„Sezonas sākumā, kad Somijā vēl 
viss ir sasalis un auksts, viņi brauc 
trenēties uz Latviju, šogad arī uz 
mūsu trasi. Savās iespēju robežās 
trasi sakopju, izlīdzinu, nostumju, 
pielaboju, ko vajag, konsultējos 
ar braucējiem, uzklausu, kas 
būtu uzlabojams, un daru to. Tā 
kā nodarbojos ar lauksaimniecī-
bu, tehnika man ir, tas no manis 

prasa tik, cik savu brīvo laiku. 
Gribu trases teritoriju labiekārtot, 
uzlabot. Uztaisīt lapeni, kurai uz 
jumta būtu skatu tornītis, no kura 
skatīties uz braucējiem. Nepie-
ciešamas tualetes. Gribu, lai būtu 
skaisti un solīdi, lai trase pārtaptu 
par atpūtas vietu. Sacensības trasē 
gan organizētas netiks, jo tad tā 
jālicencē, kas ir sarežģīts process,” 
stāsta Mārtiņš. 

Mototrasē sezona sākusies jau agrā pavasarī, kad tajā trenējušies somu sportisti, taču katru nedēļu ar saviem motocikliem uz to dodas arī kuldīdznieki un saldenieki.

Antra Grīnberga
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„Iedzīvotājiem 
viedokļi ir 
atšķirīgi. 

Blakus atrodas 
skola, un 

drošība ir ļoti 
svarīga.”
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Iveta Grīniņa, Lāsmas Reimanes foto

Vainagi no smilgām, grīšļiem, lapām
trīs dažādu veidu netradicionālus vainagus pirmsjāņu nedēļā kuldīgas vecajā rātsnamā interesentēm mācīja 
darināt floriste Anda vītola. tika izmantotas graudzāles, vilkuvāļu un ozolu lapas, grīšļi.

Viņai pašai pirmā ierosme darināt graudzāļu vainagus radusies Skotijā, kur norisinājies starptautiska 
projekta pasākums. Anda atceras: „Bijām stilizētos tautastērpos un turpat uz vietas no graudzālēm uzpi-
nām vainagus, ar ko izpelnījāmies ļoti lielu apkārtējo uzmanību.”

Anda uzreiz paskaidro, ka graudzāles ir visa labība un smilgas, kas sastopamas Latvijas dabā.                              
Tātad – tie ir vai nu vārpu, vai smilgu vainagi. 

Vainagi ir viena no Līgo dienas tradīcijām, kas izturējusi laika pārbaudi, turklāt tie tiek likti galvā ne 
tikai sievām, bet arī vīriem. Anda meistarklasē atklāja dažu labu floristiem vien zināmu knifiņu, kas palīdz 
tikt galā ar praktiskām grūtībām, lai vainags izskatītos akurāts. Viņa iesaka vainaga siešanai izmantot 
floristu izmantotos materiālus – teipus un auklas, jo tās tik viegli netrūkst un nepārgriež augu stiebrus.  

3. kad vainags jau noklāts, pēdējo pušķi piesien stingri no virspuses, 
kātus nogriež. 

5. Bizi var rotāt ar ziedu, smilgu vai lapu 
pušķiem.

Pasākuma dalībniece Ruta 
Orlova ar pašas darinātu 
graudzāļu vainagu. 
Šo vainagu var pīt gan no 
viena veida graudzālēm, gan 
no dažādām. ilgākais ir saga-
tavošanās process – smilgas 
jāsadala vienādos pušķīšos, 
kuru vajag daudz. tam 
meistarklases dalībnieces 
veltīja vairāk nekā stundu, un 
pat tad dažām sagatavoto 
pušķīšu bija par maz.

1. Pušķīšus nogriež, līdzi-
not vai nu pēc vārpu 

pamatnītēm, vai galiem. Pēc 
pamatnēm parasti līdzina, ja 
pušķī liek dažādas smilgas 
vai vārpas. Pēc galotnī-
tēm – ja vienādas. Lapas 
jāplēš nost gan tāpēc, ka tās 

pirmās sakalst un maina krāsu, gan 
tāpēc, lai stiebri nebūtu tik resni. 

2. Pamatnei izmanto stiepli, 
kas notīta ar floristikā 

izmantojamo teipu. Pamatni 
nomēra ap galvu un skatās, lai tā 
būtu ne pārāk stingri. Pirmo puš-
ķīti stingri piesien pie pamatnes, 
pēc tam liek nākamo. Šādi var 
pīt arī ziedu vainagus, sakārtojot 
ziedus pušķīšos. 

Šis ir ātrākais veids, kā tikt pie vainaga. to var darināt no izturīgas 
zāles, piemēram, doņiem vai grīšļiem, rāda Anda vītola.

1. Grīšļu sauju stingri 
sasien kopā, un 

sāk pīt bizi, katru nākamo 
pinumu akurāti pielokot, 
lai gluds.

2. kad jūt, ka bize kļūst plānāka, no malas piepin 
nākamo grīšļu sauju, resnos galus atstājot ārpus 

vainaga, lai pinums būtu vienāds. Pin līdz galam.

3. kad bize pietiekami gara, grīšļu 
galus un citus spurojošos 

stiebrus, kas ir ārpus vainaga, nogriež. 

Ja gribas ko pavisam oriģinālu, Anda piedāvā vainagu no 
saritinātām vilkuvāļu lapām un ozollapām. „man gribētos domāt, 
ka šis nu gan ir manis izdomāts veids, bet idejas virmo gaisā, un 
varbūt kaut kur vēl kāds ko līdzīgu taisa,” saka Anda.

1. Lai 
sāktu 

ritināt no 
tievā gala 
vilkuvāles 
lapu, tās 
galiņš 
jāaizloka. 
Citādi tas 
sāk plīst.

2. Rullē tiktāl, cik 
tas sanāk glīti 

un vienādi. tiklīdz 
lapa kļūst par biezu, 
griež nost. Rozītes 
sastiprina ar zobu 
bakstāmo kociņu, tā 
izveidojot cauru-
miņu, kurā pēc tam 
tiks ievērta stieplīte. 

3. mazākas 
ozolla-

pas saloka uz 
pusēm, lielākas – 
trīskārt un kārto 
biezos pušķīšos 
ar locījuma 
vietu uz leju, lai 
ozollapas viļņotā 
maliņa būtu uz 
āru. 

4. Ozol-
lapu 

pušķīšus ver 
uz stieples 
pamīšus ar 
rozītēm un 
pievelk diez-
gan stingri, 
lai sarullētās 
lapas neveras 
vaļā. 

Graudzāļu vainags

Grīšļu bize

4. Galus virs sējuma vietas nogriež slīpi, lai 
samazinātu vainaga biezumu šajā vietā, un 

stingri nosien, atstājot bizi, ko var likt pār plecu 
vai pār muguru. 

Vilkuvāļu un ozollapu vainags
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tik skaisti, ka jārāda citiem
Kuldīgas novada amatieri – kori, deju kolektīvi, folkloras kopas – gan gatavojoties 
Dziesmu svētkiem, gan citiem nozīmīgiem notikumiem, ar pašvaldības un projektu 
palīdzību atjaunojuši vai uzšuvuši jaunus tautastērpus, turoties pie konkrētu 
gadsimtu autentiskajiem Kuldīgas puses tērpiem. 
Visu šo skaistumu varēja redzēt un komentārus klausīties Kuldīgas novada 
tradicionālās kultūras svētkos Mundra diena Turlavā. 12. gadsimta kur-

šu tērpi. Tālaika 
skarbajos apstāk-
ļos bija svarīgi, lai 
vīri varētu nosargāt 
savu dzimto zemi, 
bet sievas galā tikt 
ar saimniecību. Vi-
siem kopā bija jābūt 
ar stingrām saknēm, 
kas stāv pretī visiem 
vējiem. Tērpiem bija 

jābūt praktiskiem, bet 
cilvēkiem patika arī rotāties. Pie jos-
tām vīri kāra cīņā un medībās node-

rīgo, sievas – darbarīkus, kas palīdzēja 
mājas gaitās. Vīru rokas sedza metāla riņ-

ķi, lai naidnieks ar zobenu nevar iecirst. 
Sievu kājas bija nosaitētas stingriem 
kājautiem, jo kājām vajadzēja stiprām 
būt. Tikai tādas ļāva darbos nepagurt 
un noturēt taisnu muguru.

18. gadsimta Kuldīgas tērpi. Pārlecot vairākiem 
gadsimtiem, krāsas kļūst spilgtākas, audumu raksti 
seko tālaika modei, tomēr mīlestība uz zilo krāsu, kas 
ir mīļākā pusei pasaules cilvēku, mūspusē nepāriet. 
Savulaik sieviešu bruncis un jaka bijis viena auduma – 
balta vai zila, bet, laikam ejot, biežāk redzam Kuldīgas 
balto jaku savilktu ar izteiksmīgo tumšzilo brunci, kam 
sarkana maliņa. Zem jakas vai ņiebura sievietes nēsā-
ja kreklu ar grezni izšūtu stāvkrādziņu. Jaunas meitas 
galvā lika spangu vainagus, sievas galvassegu veido 
vairākas kārtas – galvauts, virs kura uzsiets viens vai 
divi lakati. Galvautu rotāja tamborēta mežģīne. Pie 
goda tērpa sedza divas villaines – tumšzilo ar metā-
la rotājumiem apakšā, bet tai pāri grezni izšūto un 
bārkstīm rotāto balto. Villaines sasprauda ar sak-
tām. Metāla rotājumu skaņa atgādinājusi aizlaiku 
sieviešu spēku, kas nekad nav gājis ma-

zumā, bet briedis kā mīkla pirms maizes cepšanas. 
Vīrieša goda tērps bija balts vai pelēks – ar šau-

rām garajām biksēm un gariem vai pusgariem 
svārkiem. Bikses joza ar ādas siksnu, bet garos svār-
kus – ar ādas, metāla ķēžu jostu jeb slenģeni vai svītrai-
nu austu jostu. Galvā lika melnu cepuri, ko varēja rotāt 
ar vītu stikla pērlīšu auklu jeb kranci. Varēja apsiet arī 

zīda lentu.

19. gadsimta Kuldīgas tērpi. Apvidū, kur līdzīgi ģēr-
bās, bija vairāku pagastu teritorija: Kuldīgas, Rendas, 
Raņķu, Turlavas, Vārmes, Kurmāles, Tadanķu, arī 
kuršu ķoniņu ciemi. Sievietes valkāja ne tikai vienkrā-
sainus, bet arī svītrainus un rūtainus brunčus. Ziemā 
sedzās ar lielo lakatu – austeni jeb ceļu drānu. Lakati 
bija smagi, blīvi austi, izrakstīti sīkām saulītēm un 
zvaigznītēm, arī auseklis tajos tika ieausts. Auseklis 
jeb rīta zvaigzne ir ceļinieku labvēlis. Kurzemes 
tautastērpi ir raibi un koši. No tirgotājiem, kas ce-
ļojuši pāri jūrai, radās iespēja iegādāties ārzemju 
audumus. Izveidojās manufaktūras, kas ražoja au-
dumus un apģērbu piederumus. Tas arī ietekmēja tau-
tastērpa izskatu un rotājumus. Uzpucēties varēja, gan uz 

tirgu braucot, gan uz baznīcu ejot. Sievu galvas 
greznoja krāšņas žakarda auduma cepures un spilgti 
lakati. Veiksme bija pie svešzemju tirgotāja krāšņo audumu nopirkt pirmajai. Pērļotie meitu vainagi 
bija augsti kā baznīcu torņi. Tie liecināja par varenu pašapziņu un arī par rokām, kas darba nebaidās. 

Saktas liecināja par nēsātājas turību. Vienkrāsaini tērptie vīri bija labs fons, uz kā sievu tērpiem 
izcelties. Bet kurzemnieki vienmēr darījuši citādi, nekā ierasts. Katram vīram pēc patikšanas 
svārks ar kabatu vai atloku, kur noslēpt nēzdogu. 

Rīgas mode. Kurzemnieki arī Rīgā brau-
kuši, kur pa bruģi klaudz kurpīšu pakavi 
un zābaki, kur jaunākās Rīgas modes – la-
kati, lentītes, brošiņas. Kurzemnieki zina, 
kā sekot jaunākai modei, tomēr dara pa sa-
vam. Kostīmkleitas, kam bruncis un jaka 
no viena auduma, izceļ šmaugos vidukļus. 
Zīda zeķes un smalki ādas zābaciņi rotā 
pilsētnieču kājas. Mazas, spalvām rotātas 
cepurītes dāmām, stikla pērlēm rotāti vai-
nagi meitām. Cakas un rotājumi stāsta par 
senām rotājumu darināšanas prasmēm, 
par smalku gaumes jušanu un apliecina, 
ka kurzemnieces pamanāmas pa gabalu, 
lai kur arī būtu.

Kungi sakārto savas zīda kaklasaites, no-
trauc pilsētas putekļus no melnajām ādas 
kurpēm un iemet aci pulkstenī, kā ķēde 
lepni nožvadz, stiprināta pie vestes. Laiks 
doties atpakaļ, uz vietu, kur pogo lakstī-
galas, kur Ventas krastos zied ūdensrozes, 
kur vīru rokasspiediens ciešs, bet sievu 
ceptie rauši piepilda izsalkušos vēderus. 

Suitu tērpi. Suiti žogus vij tikai 
raušiem apkārt. Ja pie viņiem nāc 
ar labām domām, īstu smaidu un 
asprātību kabatā, suitu sētā esi gai-

dīts. Alsungas sievas brunču krāsu 
izraudzījušās vasaras saulrietiem par 

godu. Sarafāna veida brunči ar aug-
stu krokotu jostas vietu un piešūtu īsu 
ņiebura daļu, īsas jakas, kas rotātas ar 
krāšņiem izšuvumiem, lentēm un pēr-
lēm. Zeķes ir tik krāšņas, ka mūsdienu 
dizaineri tādu krāšņumu domādami ne-
izdomātu. Meitas galvā liek spangu 
vainagus, kur saulei rotāties. Sievas 
pirmo sēja linu galvas autu jeb lupatu, 

tam pāri – divus krāsainus, puķainus zīda lakatus. 
Pirmajam stūrus krustoja pakausī, sasēja virs pie-

res, izveidojot austiņas, otrajam – zem zoda. Suite-
nes savu bagātību izrādīja ar daudzām villainēm, 
vienlaikus sedzot pat divas, saspraužot tās ar lie-
lām, kaltām sudraba vai zelta saktām, kas rotātas 
ar sarkaniem vai zaļiem slīpēta stikla akmeņiem. 

Blakus sievām stājās vīri bruslakos, kas bunto-
ti jeb sakrokoti sīkās krokās. Uz krūtīm – pogas, 
labi biezi šūtas divās rindās, kādreiz sudraba, 
bet mūsdienās arī gaiša perlamutra. Krūtis kriet-
ni ornamentētas, ap vidu josta – visbiežāk netāla 
slenģene vai ādas josta ar kaltām metāla sprādzēm. 
Pašā spicē – ratene vai kapūzene – cieša apvēluma 
stāva cepure tumši brūnā vai melnā krāsā. Cepures 
dibens parasti ir platāks nekā aploks ap galvu. Ap 
malu apvīta grīste. Zīles, kas to grezno, ir apaļas 
un stipri prāvas. Grīstes vietā var likt arī zaļu vai 
sarkanu zīda lenti. 

Elīnas Ķerseles tērpu apraksti, pierakstīja Inguna Spuleniece, Lailas Liepiņas foto
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Ātri apgūst jauno
Strādāt esot interesanti, jo nāk gan vie-

tējie, gan ārzemnieki, ir daudzveidība, 
par darbu kafejnīcā Cafe Tilts saka 17 ga-
dus vecā Kuldīgas Centra vidusskolas 
skolniece Ieva Lizete Rožkalne.

JĀrēķinĀs ar slodzi
Mūsdienās jaunieši esot diezgan 

apņēmīgi – ja iet uz darbu, tad arī strādā, ātri 
apgūst jauno, saka Amanda Paflova, vecākā 
viesmīle kafejnīcā Cafe Tilts. 

Jau iepriekš jaunieši te strādājuši ar  paš-
valdības  atbalstu, tāpēc apmēram zinot, 
kādas ir prasības. Daudzi esot regulāri ka-
fejnīcas klienti – nākuši šurp ar ģimenēm, 
iepatikusies atmosfēra un ēdieni, un tādā 
veidā nereti radusies ideja par strādāšanu 

šeit vasarā. Esot tādi skolēni, kas to darot 
jau vairākus gadus. 

„Jauniešiem, kas nāk strādāt uz kafejnīcu, 
jārēķinās ar slodzi. Lai gan darbs nav sarež-
ģīts, tas prasa fizisku izturību, jo jāstrādā, 
kājās stāvot,” brīdina Amanda. Grūti varētu 
būt iemācīties ēdienus un to sastāvdaļas, ja 
klientam rodas dažādi jautājumi, tai skaitā 
par alergēniem. Visvieglākais esot pieņemt 
pasūtījumus. Turklāt jauniņie atvieglojot 
darbu kafejnīcā pastāvīgajam personālam, jo 
varot izdarīt arī to, ko noslogotie darbinieki 
nepagūst ierobežotā laika un lielā darba ap-
joma dēļ, piemēram, apliet puķes.

Galvenais – atbildība un centība
I.L.Rožkalnes galvenie pienākumi ir no-

vākt galdiņus, pieņemt un pienest pasūtī-
jumus, uzkopt ēdamzāli, apliet puķes. Ieva 
uzskata, ka tiekot ar to galā un ka te esot 
jauks kolektīvs. Sākumā viņai kārtīgi viss 
esot izstāstīts, tāpēc viegli bijis saprast, 
kas kurā situācijā jādara. „Strādāšu šeit 
visu mēnesi, bet tikai četras stundas dienā, 
tāpēc nav arī tik grūti,” meitene piebilst. 
Ļoti iepriecinot tas, ka uz kafejnīcu nākot 
daudz ārzemnieku, ar kuriem jārunā angļu 
valodā. Praktikante uzskata, ka galvenais 
esot atbildība un centība, nepieciešams zi-
nāt, kas ir ēdienu sastāvā, kur kas Kuldīgā 
atrodas un jāspēj atbildēt uz jebkuru jau-
tājumu pietiekami ātri. Nedrīkstot apjukt. 
Un galu galā  tā esot lieliska pirmā darba 
pieredze.

Pelču speciā-
lās internātpa-
matskolas-at-
tīstības centra 
saimniecības 
vadītājs Ai-
vars Kapačs 
uzrauga jau-
niešu darbu. 
Viņš esot prie-
cīgs, ka uzņē-
mīgo jauniešu 
dēļ varējis 
ļaut atpūsties 
skolas dārz-
niecei. Skola 
pieteikusi dar-
ba vietas NVA 
projektam. „Viss atkarīgs no jaunieša – vai viņš grib strādāt vai ne. Ja cil-

vēks to grib, ir viegli sadarboties,” uzsver veikala Elvi vadītāja 
Ināra Celma.

ar Jauniešiem ir vieGli
I.Celma atzīst, ka ar jauniešiem 

strādāt esot viegli, jo viņiem šis 
darbs interesējot. Jaunie saprotot, 
kas jādara, un pienākumus izpil-
dot labi. Svarīgi, lai patiktu strā-
dāt ar cilvēkiem, būtu kārtības 
izjūta, precizitāte un patiktu 
tirdzniecība. „Nav svarīgi, cik 
jauns vai vecs cilvēks ir: ja viņš 
nav strādājis tirdzniecībā, viss ir 
jāiemāca no sākuma,” stāsta Inā-
ra. Jauniešiem šeit neesot jāmā-
cās tik daudz, cik pārdevējam, jo 
viņiem uzticēts sakārtot plauktus 
un uzturēt tīrību un kārtību. 

„nevaJaG sēdēt pie 
datoriem!”

Paula Porgaile no Kuldīgas 
Centra vidusskolas ir Kuldīgas 
pašvaldības projektā pieteiku-

sies darbam Elvi. Meitene stāsta, 
ka esot jāliek preces plauktos, 
pārsvarā dzērienu pudeles, jo 
karstā laikā tās izpērkot. Ja kaut 
kas ir nesaprotams, varot lūgt 
palīdzību kādam darbiniekam. 
„Ja jaunietim patīk palīdzēt 
cilvēkiem un nav grūti krāmēt 
preces, tad šo darbu mierīgi var 
veikt, jo tam nav nepieciešamas 
īpašas zināšanas,” saka Paula. 
Jauniete uzskata, ka varbūt ne 
visiem būtu viegli sastrādāties 
ar darba vadītāju, jo katram cil-
vēkam esot savs raksturs, bet 
vienam otru jāciena un jāklau-
sa. Paula iesaka: „Nevajag sēdēt 
pie datoriem, jauniešiem jānāk 
strādāt! Šogad pārāk maz pietei-
kušies darbam vasarā. Jāmācās 
strādāt, lai varētu sevi nākotnē 
pilnveidot.”

pirmā darba pieredze un rūdījums
Gan ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVa), gan Kuldīgas novada domes atbalstu arī šovasar dažādās darbavietās pilsētā un pagastos rosās skolēni. pašvaldības 
projektā nodarbinātie 16 un 17 gadus vecie skolēni, kuru dzīvesvieta deklarēta novadā un kuri mācās vispārizglītojošā vai profesionālās izglītības iestādē, var 
strādāt vienu mēnesi četras stundas dienā (20 stundas nedēļā), saņemot atlīdzību pēc valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes par faktiski nostrādātajām 
stundām. NVa īstenotā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma laikā jaunietis no 15 līdz 20 gadiem saņem vismaz minimālo darba algu. Trim jūnijā strādājošajiem 
jauniešiem vaicājām, kā viņi jūtas, kas ir grūti, kas viegli. 

ieva Lizete Rožkalne un amanda paflova 
darbojas aiz letes.

pieteikušies 12 jaunieši
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Rihards Gauris attīra ceļu pie pelču speciā-
lās internātpamatskolas-attīstības centra.

saimniecības vadītājs aivars Kapačs 
priecājas par ances Fogeles centību.
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nav JĀrĀda ar pirkstu
Uz šo darbu pieteikušies 12 jaunieši: gan vietējie, 

gan pilsētnieki, pārsvarā darbinieku bērni vai maz-
bērni. Šobrīd strādā pieci. Aivars par strādniekiem 
saka: „Viņus satiekot, bija redzams, ka jaunieši ir ap-
ķērīgi un problēmu nebūs. Ģimenes jau iemācījušas 
kārtīgi strādāt.” Saimniecības vadītājs esot arī brīnī-
jies, ka dažbrīd viņi darbu darot rūpīgāk nekā dažs 
labs pieaugušais. Pie viņiem strādājot arī divi pilnga-
dīgi puiši, kuri pļaujot zāli ar attiecīgu aprīkojumu, 
jo skola apmācot meža apsaimniekotājus. Jaunieši 
siltumnīcā apkopj gurķus un tomātus. Esot viena 
meitene, kura strādājot jau otro vai trešo gadu pēc 
kārtas, viņas uzdevums ir krāsot un ravēt. „Esmu pa-
tīkami pārsteigts, ka mūsdienu jauniešiem nav jāstāv 
klāt un jārāda ar pirkstu, kas jādara, paši to saprot un 
spēj visu izdarīt.” Aivars cer, ka tikpat izdarīgi būs 
jaunieši, kuri strādās jūlijā, jo darba teritorija esot 

liela un ko darīt netrūkstot. Viņš uzskata: ja grib, tad 
darbu varot atrast vienmēr. Jaunieši, protams, pirms 
darba tiek nedaudz iztaujāti, tiek pavērots, kā strādā. 
Pirms dažiem gadiem bijuši tādi, kuri nevēlējušies 
sadarboties. Tādās situācijās notiek pārrunas un, ja 
nepieciešams, arī atlaišana.

es Jau protu
18 gadus vecā Kuldīgas Mākslas un humanitāro 

zinību vidusskolas audzēkņa Riharda Gaura galve-
nie pienākumi esot zāles pļaušana, malkas kraušana, 
krūmu apgriešana, bijis arī jāvāc zarus. Rihards saka: 
„Strādāt šeit ir viegli, jo visu, kas jādara, es jau pro-
tu.” Puisis uzsver, ka karsto laikapstākļu dēļ noteik-
ti vajadzīga cepure un pietiekami daudz ūdens. Uz 
jautājumu, vai labprāt ietu citreiz tur strādāt, Rihards 
atbild: „Jā, protams, kāpēc gan ne?” Šis viņam esot 
pirmais darbs caur NVA.

Ja patīk strādāt ar cilvēkiem

Karīna Ozollapa, paula porgaile un ināra Celma pie plaukta veikalā Elvi.

Elīna Elza Kļava
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garīgā veselība

inga Zārde, 
psihiatre un 
psihoterapeite

saruna ar gaviļniekiem

stārķa vēstis

dārza darbi

Ārija 
Rudlapa, 

agronome

23. jūnijs. Ziedu diena. Ravē, cik nu 
vēl var paspēt. Vāc ārstniecības augus. 
Griež zarus meijām un arī pirtsslotām. 
Sakopj puķudobes, gan ravējot un novā-
cot vecos ziedus, gan palutinot ar mēs-
lojumu. Pļauj zālienu un apgriež dzīvžo-
gus. 

24., 25. jūnijs. Lapu dienas. Laista un 
mēslo augus. Sēj rudens salātus un citus 
zaļumus vasaras otrajai pusei.

26. jūnijs. Sēšanai un stādīšanai nelab-

Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļā no 12. līdz 19. jūnijam piedzimušas sešas 
meitenītes un viens puika. 

Bērniem doti šādi vārdi: Alīna, Eleonora, Sabrina, Paula, Nikola, Katrīna, Arvis.

ikdienā nedzirdēts
Madara Kopštāle un Guntis Rubezis no Skrundas 16. jūnijā 

sagaidījuši meitiņu. Viņai dots vārds Sabrina. Madara stāsta, ka 
vārdu meklējuši kalendārā un šis iepaticies, jo nav dzirdēts. Ve-
cākiem meitiņa ir pirmais bērns, tāpēc viss ir jauns. Ja vajadzēs, 
būs, kas palīdz. Sabrina piedzima 2430 g smaga un 49 cm gara. 

Vīrieši ar a
Sabīne un Artis Kārkli no Talsiem 16. jūnijā sa-

gaidījuši dēlu Arvi. Sabīne stāsta, ka vīram vārds 
sākas ar burtu A un viņa tēvam arī, tāpēc gribē-
juši turpināt. Izvēlējušies latvisku vārdu, jo uz-
vārds ir tāds. Vecākiem puika ir pirmais bērniņš. 
Viņi stāsta, ka draugu ģimenē arī tūlīt būs bērniņš 
un mazajam vēlāk būs, ar ko spēlēties. Arvis pie-
dzima 3400 g smags un 54 cm garš.

Lāsmas Reimanes teksts un foto

StipRa dZimta
Uzņēmumā strādā Jānis, viņa dēls 

Jānis un arī viņa brāļadēls, kuru arī 
godā Jāņa vārdā.

Jānis seniors saka: lai arī bērniem 
vārdus neizdomājot un tie, katram 
mazulim piedzimstot, paši atnākot, 
tomēr viņš gribējis vienu no trim 
dēliem godāt savā vārdā. Kādreiz 
kādās sporta spēlēs esot sastapis 
ģimeni, kurā gan vectēvam, gan 
viņa dēlam un mazdēlam bijis 
vārds Jānis. „Man tas ļoti iepati-
kās. Tādi īsti latvieši, tāds spēks no 
viņiem bija jūtams,” atceras Jānis 
seniors un piebilst, ka arī viņa vec-
tēvs bijis Jānis.

Viņam esot sajūta, ka arī viņa 
dzimta ir spēcīga. „Es priecājos, 
ka mani trīs dēli – Ivars, Edgars un 
Jānis – dzīvo Kuldīgā, visiem Ēdo-
les ielā ir mājas. Visas vienādas un 
blakus. Visi strādā arī vienā uzņē-
mumā, vedeklas arī. Bet mums ar 
sievu Sandru ir māja Ābeļciemā, 
un Līgo svētkos bieži vien visi pul-

cējamies pie mums,” stāsta Jānis 
seniors. 

 
min tēVa pēdĀS

Uzņēmumu vada Jānis juniors. 
Jau skolas laikā viņš palīdzējis 
tēvam, taisījis tāmes. Pēc Kanda-
vas lauksaimniecības tehnikuma 
aizgājis mācīties būvniecību. Tā-
pat kā abi brāļi Ivars un Edgars 
arī Jānis juniors pabeidzis Rīgas 
celtniecības koledžu. 2010. gadā 
nodibinājis savu uzņēmumu, kas 
nu strādā sadarbībā ar tēva vadīto.

„Minu sava tēva Jāņa pēdās. Viņš 
2005. gadā nodibināja uzņēmumu 
SJ būve, es vēlāk nodibināju savu, 
un nu strādājam sadarbībā. Viens 
vairāk atbild par būvniecību objek-
tā, otrs par transportu,” stāsta Jānis 
juniors. 

Jānis seniors būvniecībā strādājis 
kopš jaunības, uzņēmumā SCO. 
„Kad tas juku laikos tika likvidēts, 
Latvijā visi bija kā gaismu izslēgu-
ši un aizbraukuši. Nekas nenotika, 

darba trūka,” viņš atceras. Pats 
vairākus gadus kopā ar daudziem 
citiem celtniekiem no Latvijas 
strādājis Vācijā, tad atgriezies Lat-
vijā. Bijis šoferis un pēcāk atkal 
strādājis celtniecībā. Viņam piedā-
vāja vadīt viena objekta celtniecī-
bu Pierīgā. Izaicinājumu pieņēmis, 
darbs veicies labi, tad nodibinājis 
savu uzņēmumu. Esošajiem klien-
tiem radušās aizvien jaunas va-
jadzības pēc lauksaimniecībā ne-
pieciešamām būvēm, klāt nākuši 
arī citi pasūtītāji, un nu gan dēla, 
gan viņa uzņēmumam joprojām 
vairums objektu esot Pierīgā. Esot 
nodibināts arī trešais uzņēmums 
Kurland Steel, kas veic būvniecī-
bā nepieciešamos metālapstrādes 
darbus.

Uzņēmumā strādā arī Jāņa juni-
ora dzīvesbiedre Līga, ar kuru vi-
ņiem ir meita Reičela un ar kuru 
šovasar tikšot svinētas kāzas.

Jolanta Hercenberga
Lāsmas Reimanes foto

Domāju, ka šai sievietei ir jāpado-
mā, kādās attiecībās viņa vēlas būt. 
Alkoholisms ir tikai viena no iespē-
jamām attiecību problēmām. Laba 
savienība neizdodas arī tad, ja kāds 
no pāra vienmēr ir īgns, aizkaitināts, 
neapmierināts. Nedomāju, ka sievie-
tei būtu jāapspiež sava nelaimīguma 
sajūta. Drīzāk jāmēģina ar vīru runāt, 
mudināt viņu meklēt kādu speciālista 
palīdzību. Pārtraucot dzert, daudzas 
lietas mainās – uzlabojas fiziskā paš-
sajūta un veselība, ārējais izskats, 
paliek vairāk laika un enerģijas da-
žādām sociālām un saimnieciskām 
aktivitātēm. Taču, iespējams, iztrūkst 
viena būtiska lieta – alkohols bijis 
veids, kā nomierināties, aizmirsties, 

vārds vijas cauri paaudzēmTrīs vīri, visi vārdā Jānis un uzvārdā 
Sala, strādā Kuldīgas būvniecības 
uzņēmumā Goldingen Invest. Visus 
vieno ne tikai vārda uz uzvārda 
sakritība, bet arī radniecīgas saites.

„līgo svētkos un Jāņos nav galvenais tas, kas ir uz galda, bet gan, kas 
ap to sēž,” uzskata abi Jāņi – tēvs un dēls.

vēlīga diena. Atliek ravēt un pļaut nezāles, 
ja pēc Līgo svētkiem vēl kaut kas palicis. 
Apstrādā augsni papuvē.

27., 28. jūnijs. Augļu dienas. Lasa ogas 
un novāc augļu dārzeņus. Gatavo ievārī-
jumu un konservē. Apgriež vīnogulājus. 
Augļu kokiem veido vainagu, ja raža jā-
normē. Nevajadzētu aizmirst arī apkopt 
tomātus: balsti, pazaru dzinumi, mēslo-
jums.

29., 30. jūnijs. Sakņu dienas. Sēj rutkus, 
rudens redīsus, daikones, rāceņus un tur-
nepšus. Papuvē apstrādā augsni. Apkaro 
kaitēkļus, ja tādi parādījušies. Mēslo sakņ-
augus. Klāj mulču uz dobēm un apdobēm. 
Veido celiņus, ierok stabus sētām un ci-
tiem objektiem dārzā.

kaut ko neredzēt, nomaskēt depresiju. 
Tagad, kad tā nav, ar emocijām jāmācās 
apieties citādākā veidā. Sieva nevar būt 
vīra terapeits vai konteiners, kurā izlā-
dēt savas negatīvās sajūtas. Emocionālo 
pusi var palīdzēt koriģēt psihiskās vese-
lības aprūpes speciālists, piemēram, psi-
hiatrs. Arvien biežāk arī ģimenes ārsti ir 
kvalificēti izvērtēt psihiskās veselības 
stāvokli un rekomendēt medikamentus, 
kas var palīdzēt. 

Ja vīrs atsakās iet pie kāda speciālis-
ta un strādāt ar savu slikto emocionālo 
pašsajūtu un arī pats nav gatavs to atzīt, 
mainīt, kontrolēt, tad es ieteiktu šai sie-
vietei vēlreiz izvērtēt, vai šīs ir attiecī-
bas, kurās viņai ir labi un veselīgi būt. 
Līdzatkarība eksistē ne tikai attiecībās 
ar alkohola atkarīgu cilvēku, bet arī ar 
cilvēku, kurš ir emocionāli, verbāli var-
darbīgs, kurš kategoriski atsakās atzīt 
savu problēmu, savas uzvedības nega-
tīvo ietekmi uz citiem un nevēlas neko 
mainīt. Nereti tieši līdzatkarīgu attiecī-
bu pārtraukšana liek tuviniekam saņem-
ties un mainīties, kā tas, šķiet, šajā ģi-
menē jau vienu reizi bija noticis. 

Jārunā ar vīru, jāmudina meklēt 
speciālista palīdzību

Stāsts ir par ģimeni, kura kopā nodzīvojusi 35 gadus. Pēdējā laikā vīrs 
bija sācis stipri dzert, un sieva, visādi izmocījusies un neko nepanākusi, 
bija izlēmusi iet no viņa prom. Kad viņa jau bija pārvākusies dzīvot uz 
citu pilsētu, vīrs attapās, ka negrib viņu zaudēt, un pārstāja dzert. Viņš lū-
dza atkal dzīvot kopā. Sieva piekrita. Taču tagad kopdzīvē atklājušās citas 
problēmas. Vīrs ir īgns, ar visu neapmierināts, ass, bet sieva, kas bija radusi 
viņam pārmest visu ko, jo viņš dzer un tāpēc neizdara šo un to, nu vairs to 
nevar. Sieviete valdās, lai neaizvainotu vīru, bet laimīga nejūtas. Ko darīt? 
Kā izturēties?
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pārdod Latvijā ražoto
I.Kēfere Vācijā dzīvo jau 20 ga-

dus un stāsta, kā tur kļuvusi par 
uzņēmēju: „Kad ceļoju uz Latviju, 
bieži vien draugiem atvedu ziepes 
un vannas bumbas no Stendera 
ziepju fabrikas. Viņi bija sajūsmā 
par šiem produktiem. Vēlāk, kad 
braucu uz Latviju, jau bija izvei-
dojies vesels pasūtījumu saraksts, 
ko cilvēki grib, lai atvedu. Tas 
deva impulsu sākt uzņēmējdar-
bību ar Latvijā ražotajām ziepēm 
un vannas bumbām. Atceros, ka 
2005. gadā apmeklēju Donauešin-
genas Ziemassvētku izstādi. Tur 
esot, sapratu: ja man būtu savs 
veikals, noteikti piedalītos. Tā 
arī notika. Savu firmu nodibināju 
2006. gadā. Pārdevu dabīgos pro-
duktus no Latvijas. Ziemassvētku 
izstāde notiek vēsturiskās telpās, 
zirgu staļļos, kas pieder pilsētas 
firstiem. Dalībniekiem pašiem 
viss ir jāizdekorē, lai uz Ziemas-
svētkiem telpas būtu mājīgas. Tajā 
laikā tirdziņu apmeklēja ap asto-
ņiem tūkstošiem cilvēku, tagad tie 
jau ir 20 tūkstoši.”

Tajā laikā aktuāli bijuši arī dār-
za svētki, kas notikuši pilīs un 
muižās, kur tika aicināti arī iz-
stāžu dalībnieki ar ekskluzīviem 
produktiem. I.Kēfere atceras: 
„Nepagāja ilgs laiks, kad pārde-
vu tur dažādas lietas, kas saistī-
tas ar vannošanos. Gadiem ejot, 
pārdevu arī Latvijas mākslinieku 
radīto – gleznas, pašu darinātas 
rotas un tamlīdzīgas lietas.”

katrai Lietai savs stāsts, 
savas saknes, enerģija

„Esot Latvijā, gāju uz tirdziņiem, 
skatījos un meklēju kaut ko īpašu. 
Gadu laikā izveidojās patīkama 
sadarbība ar latviešu uzņēmējiem. 

Kā vienu no partneriem varu mi-
nēt Vaidavas keramiku, Limbažu 
Tīni, kura ražo vilnas segas un auž 
tautastērpu audumus. Man svarīgi, 
lai tam, ko pārdodu, ir stāsts. Šeit, 
Vācijā, ir ļoti grūti pārdot svešus 
produktus. Es pārdodu emocijas, 
kuras ir saistītas ar noteiktu vietu 
vai produktu. Un domāju, ka tas 
ir manas veiksmes pamats. Katrai 
lietai manā veikalā bija savs stāsts, 
savas saknes, enerģija.”

I.Kēfere piebilst, ka liels atbalsts 
uzņēmējdarbībā ir viņas māsa Ali-
se, kura arī dzīvo Vācijā. „Gāja 
gadi, un veikalā varēja nopirkt 
arvien vairāk skaistu lietu, tāpēc 
2012. gadā atvēru savu internet-
veikalu Flieg kleiner Käfer (Lido, 
mazo kukainīt – red.). Tajā tika ie-
guldīta tikpat liela enerģija un laiks 
kā bērnu audzināšanā. Izveidot in-
ternetveikalu nebija viegli, tas bija 
grūts ceļš, nevienu brīdi nedrīks-
tēju atslābt. Tajā laikā es sapratu, 
ka tas ir kaut kas foršs. Interneta 
veikalu palaidām, un tas aizgāja 
ļoti labi. Pēc pāris gadiem saskāros 
ar to, kas notiek virtuālajā pasaulē, 
internetveikals pašlaik ir slēgts, jo 
to uzlauza hakeri. Bet grūtības pie-
der jebkuram biznesam.”

vāciešiem Ziemassvētku 
stress

„Šajā reģionā vāciešiem ir ten-
dence dāvanas pirkt tieši uz Zie-
massvētkiem, tāpēc arī manam 
veikalam izkristalizējās sezonali-
tāte. Pircēji vienmēr saka, ka Zie-
massvētku laikā ir Ziemassvētku 
stress. Es redzu un jūtu, ko cilvē-
kam vajag, es varu palīdzēt izvēlē-
ties dāvanu.” 

2016. gadā I.Kēfere sajutusi 
vēlmi tiekties augstāk, tāpēc Zie-
massvētku tirdziņā piedalījusies 

„tā bija liela uzdrīkstēšanās”
„Man ļoti svarīgi vienmēr bijis saglabāt latviskās tradīcijas,” tā par dzīvi 
Vācijā, sava uzņēmuma izveidošanu un vērienīgām jāņu svinībām stāsta 
Vācijā dzīvojošā latviete Iluta Kēfere.

ar diviem stendiem. „Otrajā stendā 
pārdevu latviešu ēdienus un dzē-
rienus. Izveidoju arī speciālu karst-
vīna recepti, kurai iedvesmojos no 
Ziemassvētku tirdziņa Vecrīgā. Pa-
gatavoju karstvīnu no upeņu sulas, 
plūškoka vīna, melleņu vīna, upe-
ņu balzāma. Tirdziņā tikt iekšā ar 
latviešu karstvīnu bija ļoti grūti, jo 
Vācijā eksistē divu veidu mafijas – 
desiņu cepēji un karstvīna mafija. 
Viņi nepieļauj, ka vēl kāds ienāk no 
malas. Viņi noteica pat cenu, kādā 
man šis dzēriens jātirgo, un tā bija 
divreiz augstāka nekā viņiem. Taču 
man viss izdevās. Tirdziņā pārdevu 
rupjmaizi, ķiploku grauzdiņus, go-
tiņu konfektes, piparkūkas, medus 
kūku. Mūsu ēdieniem piekrišana ir 
milzīga. Daudzi vācieši gūto emo-
ciju iespaidā jau devušies apskatīt 
Latviju. Produktus tirgoju arī savā 
feisbuka lapā latviešiem Vācijā.”

„jāņi ir gada LieLākais 
notikums”

 „Manas ilgas pēc mājām, pēc 
Latvijas vienmēr bijušas dziļas un 
izteiktas. Kad pārvācos uz Vāci-
ju, dzīvoju lielpilsētās, ilgas varē-
ju kaut kā nomākt ar citām lietām. 
Pārvācos uz Vācijas dienvidiem, uz 
Donauešingenu, kas ir skaita, glez-
naina vieta, esmu tuvāk dabai. Un 
apkārtne lika atkal un atkal saprast, 
cik svarīgi ir kopt savas tradīcijas. 
2006. gadā man piedzima dēls, zi-
nāju, ka viņu sauks Jānis. Zināju arī 
to: ja man būs dēls Jānis, tad viss – 
nebūs vairs atpakaļceļa un būs jā-

svin Jāņi. Pirmajā gadā atbrauca 
ciemiņi no Latvijas, un svinējām 
dēliņa vārdadienu. Tad viņam bija 
pusgads. Tā tas viss aizsākās – 
maziem solīšiem, bet tā bija lie-
la uzdrīkstēšanās. Apkārt esošie 
cilvēki sāka interesēties par šiem 
svētkiem. Viņi saprata, ka tiem es 
piešķiru tādu pat vērtību kā vācie-
ši Ziemassvētkiem. Skaidroju, ko 
nozīmē vainagu pīšana, uguns ri-
tuāls, kāpēc mēs paliekam tik ilgi 
augšā, saulīti gaidot, utt. Un tie, 
kas saprata šos svētkus, ar mani 
svin nu jau 13 gadus. Es vienmēr 
mēģinu izskaidrot savas Jāņu sa-
jūtas. Atceros, ka ģimenē mēs sa-
vulaik nesvinējām Jāņus, jo ma-
niem vecākiem šie svētki nebija 
svarīgi. Dažreiz uznāk tā sajūta, 
sak’, varbūt nesvinēt, tad vienmēr 
paņemu Edvarta Virzas grāmatu 
Straumēni, palasu tieši to vietu, 
kur rakstīts par Jāņiem.”

svarīgi tradīciju sagLabāt
„Vainaga vīšana man ir sava vei-

da meditācija. Sāku rādīt viesiem, 
kā mēs to darām. Viņiem sākumā 
nebija skaidrības, kāpēc tas ir va-
jadzīgs. Es izskaidroju ārstnie-
cisko zāļu nozīmi un to, kāpēc 
vainags jāglabā līdz nākamajiem 
Jāņiem. Ģimenes vainagi tiek 
piekārti pie ieejas, uzskatu, ka tie 
aizsargā no ļaunā un tajos uzsūcas 
visa gada enerģija. Uguns rituāls, 
attīrīšanās ir viens no vissenāka-
jiem rituāliem, ko rietumu pasau-
le ir aizmirsusi. Tā ir meditācija, 
kur nostājamies aplī, neviens ne-
runā, sadodamies rokās, apejam 
apkārt ugunskuram. Dēls Jānis ar 
savu tēti Svenu aizdedzina uguns-
kuru, un tad notiek pērno vainagu 
sadedzināšana. Man tas ir jauns 
sākums. Citi saka, ka Jaunais gads 
ir sākums, nē, man tas ir Līgo va-
kars! Man ir svarīgi kopt šo tra-
dīciju, saglabāt un rādīt saviem 
bērniem. Sev un meitām Jūlei 
un Jetai ir uzšūti tautiskie brunči. 
Nākotnē vēlos nokomplektēt sev 
visu tautastērpu. Svarīgi, lai Līgo 

vakarā visi labi justos, ir gan alus, 
gan latviešu ēdieni. Latvieši, kas 
ierodas uz svinībām, ņem līdzi 
latviskos ēdienus, savukārt vā-
cieši atnes savus. Viena sieviete 
katru gadu izcep medus vai Na-
poleona kūku,” teic I.Kēfere. 

Viņa stāsta, ka izveidojusies sa-
darbība ar latviešu centru Bērzai-
ne Freiburgā. „Pie viņiem brauc 
uzstāties folkloras kopas, un tad 
viņi mēģina rast iespēju atbraukt 
arī pie mums. Esmu uzņēmusi 
ciemos folkloras kopu Druva un 
folkloras kopu no Talsiem. Tā 
mēs to gada īsāko nakti pava-
dām – gan dziedot, gan dejojot. 
Parādām vāciešiem mūsu tradīci-
jas. Es vēlētos katru gadu piesais-
tīt kādu mūziķi no Latvijas. Viens 
vienīgs gads ir bijis tāds, ka līst kā 
pa Jāņiem,” atceras I.Kēfere.

īpašs pasākums
Svinības apmeklē ap 100 cilvē-

kiem. „Tagad šiem svētkiem ir 
pavisam cits līmenis. Svinam kal-
nā ar brīnišķīgu skatu. Es nevaru 
uzņemt visus, jo tas tiek privāti 
finansēts. Tagad taisu svinības 
ar ielūgumiem, tas ir īpašs un 
ekskluzīvs pasākums. Pie mums 
ir bijuši pārstāvji arī no vietējās 
preses, rakstījuši par šo pasā-
kumu. Pirms svētkiem klausos 
Latvijas Radio 2, cepu pīrāgus, 
sienu Jāņu sieru, gatavoju mazsā-
lītos gurķīšus, sagaidu ciemiņus 
no tālienes, ejam pirtī. Es gribē-
tu kādreiz ar visu šo kompāniju 
Jāņos aizbraukt uz Latviju. Tautas 
augstskolā esmu izveidojusi arī 
apmācības kursu, kur rādu dažā-
das tehnikas, kā var uzvīt vaina-
gu. Ne tikai galvā liekamu, bet arī 
tādu, ko var pielikt pie durvīm vai 
nolikt uz galda. Pie manis cilvēki 
pasūta šos dekorus vainaga formā, 
piemēram, Adventes vainagu. To 
pinu tādu, lai izžūstot tas izskatās 
labi. Oktobrī būs nākamais vaina-
gu vīšanas kurss bērniem un pie-
augušajiem.” 

Lāsma Reimane 

iluta Kēfere 20 gadus dzīvo Vācijā donauešingenā.

„Citi saka, ka Jaunais 
gads ir sākums, nē, 
man tas ir Līgo vakars!”

„Man ir svarīgi kopt 
šo tradīciju, saglabāt 

un rādīt saviem 
bērniem.”

jāņos 
galdā tiek 
celti latviešu 
tradicionālie 
ēdieni. 

Līgo vakarā vienmēr tiek veikts latviskais rituāls.

Ilutas Kēferes arhīva foto
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Lasi mūs arī internetā: 
www.kurzemnieks.lv!

pērk

vajadzīgi

dažādi

Viss par reklāmu Kurzemniekā!  
Tālrunis 63324881.

vēlas īrēt

līdzjūtības

jūnija erudīts

Konkursu atbalsta 
gardumnīca Šarlote.

KULDĪGAS AUTOSKOLA aicina 
pieteikties 95. koda, kā arī A, B, BE, C, 
CE autovadītāju kursiem Kuldīgā. Sīkāka 
informācija pa tālr. 29182826, 29491388.

Sertif icēta būvfirma ar pieredzi veic 
dažādus BŪVDARBUS, DOKU -
MENTĀCIJAS NOFORMĒŠANU. 
Tālr. 29705025.

SILTINĀM mājas ar ekovati, granulām 
un termoputām. Tālr. 26748235.

Pārvietojamā LENTZĀĢA pakalpojumi. 
Tālr. 26445292.
   
Ser tif icēts MEŽA TAKSATORS, 
S T IG O ŠA N A ,  DAS TO ŠA N A . 
Tālr. 28358514. 

SIA Bērzi plus notīra krūmu APAU-
GUMU no laukiem un grāvjiem. Pērk 
zarus šķeldošanai un cirsmas izstrādei. 
Tālr. 29150380, 26458900.

ARBORISTA/KOKKOPJA pakalpo-
jumi–koku kopšana, dzīvžogu cirpšana. 
Tālr. 24423644.

Tīra AKAS. Tālr. 27448331.

Tīra DZIĻURBUMUS. Tālr. 29296723.

Ā t r i  S A S K A L D U  M A L K U . 
Tālr. 26449395.

DĀVINA STELLES. Tālr. 29363982.

Ir sausa, sazāģēta dēļu malka pēc 
demontāžas darbiem. UZDĀVINĀŠU 
veselu kravu (16 m3) vientuļai daudzbērnu 
mammai. Tālr. 26979906.

KAPU PIEMINEKĻI Dzirnavu ielā 42. 

Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. 
Ja tas tā nebūtu, vai Es jums sacītu, 
ka Es eju jums vietu sataisīt? Kad Es 
būšu aizgājis un jums vietu sataisījis, 
Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, 
lai arī jūs būtu tur, kur Es esmu. 

/Jāņa Ev. 14:2-3./
Izsakām vissirsnīgāko līdzjūtību drau-
dzes darbiniecei Maritai Veitnerei un 
tuviniekiem, AIVARU VĒTRĀJU mū-
žībā  aizvadot.

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudze un 
mācītājs

Dzīve ir diena
Tai nakts pāri slīd
Vējš pāri ceļam
Vien atmiņas dzīs…

/Igo./
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, AIVARU 
VĒTRĀJU mūžībā pavadot.

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Ar bērniem, mazbērniem 
Un padarītiem darbiem
Tu paliec šai saulē un mūžībā. 

/E.Vēveris./
Izsakām līdzjūtību Mārcim, Indaram 
un pārējiem tuviniekiem, AIVARU 
VĒTRĀJU mūžībā pavadot.

Rautiņu ģimene

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

/A.Eglītis./
Līdzjūtība AIVARA tuviniekiem, viņu 
zaudējot.

Deju kopa Kuldīdznieks

Dažādas dienas 
dažādos vējos
dažādi steidzas,
bet aizsteidzas viens –  MŪŽS. 

/O. Skuja./
Skumstam par AIVARA VĒTRĀJA
a iz iešanu mūž ī bā  un  i zsakām 
līdzjūtību piederīgajiem un laikraksta 
Kurzemnieks kolektīvam.

Laikraksta Saldus Zeme kolektīvs

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev smilšu klēpī dusot
Mazu brīdi vieglāk tiek. 

/P.Priede./
I z s a k ā m v i s dz i ļ ā ko  l ī d z j ū t ī b u 
piederīgajiem, AIVARU zaudējot.

Zonenbergu ģimene

Es reizēm atnākšu uz brīdi īsu,  
Lai redzētu, kā mani koki zied. 

/Ā.Elksne./
Mīļo, LĪZIŅ, paldies tev par meža un 
cilvēku mīlestību, ko jautām kopā ar 
tevi strādājot! Paldies par tevis stādīto 
un kopto Latvijas mežu! Lai gaismas 
pieliets tev ceļš viņsaulē! Visdziļākā 
līdzjūtība LĪZES ĀBOLIŅAS mīļajiem.
Bijušie darba kolēģi Rumbas mežnie-
cībā – Severīns, Gunta, Imants, Uldis, 

Sigita, Helga, Ģirts, Nauris

 Vienistabas DZĪVOKLI Priedainē, 
3. stāvā ar malkas apkuri. Tālr. 26839643.

Pārdod PVC LOGUS un DURVIS, 
iebūvējamos skapjus, bīdāmās durvis, 
moduļu virtuves. Plašs žalūziju piedāvā-
jums. Mucenieku iela 25, tālr. 28448638, 
Gravas iela 1 (Elvi), tālr. 28378818.

Lietotas MĒBELES un LED 106 cm 
TELEVIZORU. Tālr. 29283492.

A k u ,  k a n a l i z ā c i j a s  G R O D U S . 
Tālr. 29142702.

SIA Vēvers pārdod kurināmās priedes 
skaidu BRIKETES ar piegādi. Cena 
125 eiro. Tālr. 26651831.

Skaldītu meža MALKU. Tālr. 27885688. 

MALKU maisos, kravās. Tālr. 26544462. 

Pārdod ar piegādi visu veidu MALKU, 
MULČU, SKAIDAS. Tālr. 29249578. 

Meža MALKU. Tālr. 29883311.

M A L K U ,  s k a l d ī t u  u n  k l u č o s . 
Tālr. 27811870.

N e s k a l d ī t u  M A L K U  k l u č o s . 
Tālr. 26085985.

Grūsnu Šarole šķirnes TELI, apsēklota 
11.10.2018. Tālr. 26100344.

M ā j ā s  g a t a v o t u  m i e ž u  A L U . 
Tālr. 26516477.

Lopbarības KVIEŠUS, miežus, auzas. 
Tālr. 28318706.

Lauku vistu OLAS. Tālr. 28749331.

TRAKTORUS, PIEKABES ,  in -
ventāru, vieglās AUTOMAŠĪNAS. 
Tālr. 26104984. 

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 29165063. 

SIA Lateira pērk MEŽA ĪPAŠUMUS (arī 
apgrūtinātus un nenokārtotus), birzis un 
cirsmas visā Kurzemē. Kārtojam doku-
mentus. Tālr. 27030802, mezi@lateira.lv. 

Craftwood  PĒRK MEŽA ĪPAŠU -
MUS visā Latvijā, cena no 1000 līdz 
10 000 EUR/ha. Samaksa darījuma dienā. 
Tālr. 26360308.

Baltalkšņu CIRSMAS. Tālr. 27811870.

SIA Energoparks  pērk ZARUS šķel-
došanai  un koksnes SK AIDAS . 
Tālr. 28813110.

MEŽUS, cirsmas, malku. Tālr. 26544462. 

S I A  K u r z e m e s  G a -
ļ s a i m n i e ks  –  B U Ļ -
ĻUS ,  GOVIS ,  TE -
LES. Tālr. 63454845, 
29427543, 26569362. 

SIA Valinda - LIELLOPUS, JAUN-
LOPUS dzīvsvarā. Tūlītēja samaksa. 
Tālr. 29434034.

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

B r i e ž u  R A G U S .  B r a u c  p a k a ļ . 
Tālr. 29886349.

Pērku RAGUS. Tālr. 22728888.

Dzīvnieku pārvadājamās un citas PIE-
KABES. Tālr. 29944926.

Divistabu DZĪVOKLI Raņkos uz ilgu 
laiku. Tālr. 29276046. 

Piedāvā darbu ārzemēs. Reģipša mon-
tāžas darbi ZVIEDRIJĀ. Apmaksāti 
ceļa izdevumi, nodrošinām ar dzīvošanu, 
instrumentiem u.t.t. Alga: 12–20 eiro/h. 
SIA OPG ,  reģ. Nr. 40103435790. 
Tālr. 27339995.

SIA Ēdoles Druvas (41203016611) aici-
na darbā SLAUCĒJU. Alga 600 eiro. 
Tālr. 27002696, 63345262.

Kas vēl smagāks var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs. 

/I.Lasmanis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skum-
ju brīdī esam kopā ar Inetu Āboliņu un 
tuviniekiem, no māmiņas atvadoties.

Bijušie klases biedri un audzinātāja

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Baibai un 
ģimenei, omīti mūžībā aizvadot.

Circle K DUS Kuldīga darba kolēģi

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā, 
Un klusais miers ar saviem spārniem 
sedz. 

/Ā. Elksne./ 
Izsakām līdzjūtību Jānim Bumbierim, 
māmiņu smilšu kalniņā pavadot.

Pagastmājas darbabiedri

Esam ar tevi, Ilzīt, lielajās bēdās, tēti 
aizsaulē pavadot.

Arta, Nauris, Ina un Edgars

Trīs saujas vasaras, dzimtenes 
vasaras
Dodiet man līdzi, kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied! 

/Ā.Elksne./
Visdziļākā līdzjūtība Leonorai un 
pārējiem tuviniekiem, JURI smilšu 
kalniņā pavadot.

Kuldīgas PII Ābelīte kolektīvs

Nu atvadoties liekas,
Ka visa bij par maz…
Un gribētos vēl kopā
Sveikt daudzas vasaras. 

/Ā.Elksne./
I z sakām v i sdz i ļ āko  l īdz j ū t ī bu 
Jirgensonu ģimenēm.

Briežu ģimenes
Sieviete – DZĪVOKLI, var arī ar izpirk-
šanas tiesībām vai pieskatīt saimnieka 
prombūtnes laikā. Tālr. 26407993.
 
Vēlos īrēt DZĪVOKLI Kuldīgā. Vēlams 
divistabu, labiekārtotu. Tālr. 26397109.

izīrē

Mūžībā aizgājis 
AIVARS VĒTRĀJS 

(11.11.1957.–19.06.2019.).
Izvadīšana sestdien, 22. jūnijā, 
12.00 no kapličas Aizputes ielā 

uz Meža kapiem.
Ģimene

Lielās skumjās paziņojam, 
ka savu dzīves ceļu beidzis 

JURIS JIRGENSONS 
(12.12.1932.–18.06.2019.). 

Izvadīšana sestdien, 22. jūnijā, 
14.00 no Aizputes ielas kapličas 

uz Meža kapiem.
Sērojošā saime

No 29. jūnija līdz 3. jūlijam 
Talsu kristīgajā skolā, 
J.Grota ielā 1, notiks 
kristīgā jauniešu 
nometne SEKO MAN! 
jauniešiem 14–25 gadu 
vecumā. 
Nometnē būs lekcijas, 
interešu grupas, mūzika, 
sports un citas aktivitātes. 
Reģistrācija: 
ej.uz/sekoman2019 
Vietu skaits ierobežots!

Kāds dzejolis ir pamatā dziesmai Strēlnieka vēstule 
meitenei, ar kuru Artis Šimpermanis izcīnīja pirmo vie-
tu aptaujā Latvijas sirdsdziesma?

Atbildes līdz 25. jūnija 12.00 sūtīt e-pastā: 
redakcija@kurzemnieks.lv. 
Atbildi meklējiet Kurzemnieka iepriekšējos numuros.

Atbilde: sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
organizētā kuldīdznieku uzklausīšana par siltuma tarifu 
celšanu paredzēta 27. jūnijā 13.00 Kuldīgas siltuma biro-
jā, Lapegļu ielā 8, Kuldīgā.
Pareizi atbildējuši: Ausma Kreidere, Vita Jurenovska, 
Velta Višņevska, Daina Gerente, Indra Ābelīte, Ingars 
Neimanis, Mārcis Kalējs.



piektdiena, 2019. gada 21. jūnijs

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

saturu un stilu atbild reklāmas devējs.

CMYK
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rīt, 22. jūnijā
Dienas garums – 17 st. 53 min.
Saule lec 4.29, riet 22.22.

Naktī +15°...+16°

Dienā +18°...+19°
3-4 m/s

5-6 m/s

 laika ziņas

�

�

� �

šodien, 21. jūnijā

Naktī +19°...+20°

Dienā +22°...+24°

Dienas garums – 17 st. 52 min.
Saule lec 4.29, riet 22.21.

2-3 m/s

3-4 m/s
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�

� �

parīt, 23. jūnijā
Dienas garums – 17 st. 52 min.
Saule lec 4.30, riet 22.22.

Naktī +11°...+13°

Dienā +18°...+21°
2-3 m/s

3-5 m/s
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csdd

vārdadienas

autosports

PĀRDODAM:
 virpotus, mizotus skujkoku 
    mietus:
• žogu, sētu izgatavošanai,
• šūpoļu, bērnu laukumu   
  izgatavošanai,
• augļu kociņu, krūmāju 
  nostiprināšanai,
• dīķu, upju krastu nostiprināšanai 
  u.c. pielietojumam; 
 apdares, apšuvuma dēļus, 
    terases dēļus;
 mulču.

IEPĒRKAM:
skujkoka sīkbaļķus 
6 cm–12 cm diametrā, 
garums 3,4 m, cena –48 EUR.
Kontaktpersonas: 
Gatis, tālr. 26538894,
Oskars, tālr. 22044160,
Tālr. 63274257.

SIA Lāses AM gaļas veikals 
(adrese: Valles, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads) 
darba laiks 22. jūnijā būs no 9.00 līdz 17.00. 
Laipni gaidīti pēc 
svaigas gaļas un šašlikiem! 
Pasūtījumi pa tālr. 25445733. 
Priecīgus Līgo svētkus! 23., 24. un 25. jūnijā veikals slēgts.

PIKC KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA 
TEHNIKUMS

Audzēkņu uzņemšana 3.06.–30.08.2019.
valsts apmaksātās programmās: 

 pēc 9. klases četrgadīgās programmās ar pilnu vidusskolu:
 • automehāniķis,
 • autodiagnostiķis, 
 • loģistikas darbinieks,
 • mēbeļu dizaina speciālists,
 • mēbeļu galdnieks,
 • tūrisma pakalpojumu konsultants,
 • pavārs,
 • konditors,
 • viesu uzņemšanas speciālists. 
 pēc 12. klases 1,5 gadu programmās:
 • maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis,
 • SPA speciālists,
 • gaļas produktu ražošanas tehniķis,
 • spēkratu mehāniķis,
 • kosmētiķis (mācību ilgums 2 gadi). 
ES finansētajās 1,5 gadu programmās nenodarbinātām 
    personām līdz 29 gadiem 
    (pēc 12. klases, vairāk informācijas pa tālr. 25631181 ):
 • automehāniķis,
 • auklis,
 • viesu uzņemšanas dienesta speciālists,
 • vīnzinis,
 • mēbeļu galdnieks,
 • loģistikas darbinieks,
 • augļu un dārzeņu pārstrādes ražošanas tehniķis. 

Dokumentu pieņemšana: Kuldīgā, Liepājas ielā 31, tālr. 63324082, 
25631181, e-pasts: kuldigasttt@pcabc.lv, kuldigasttt@inbox.lv. 

No 24. līdz 30. jūnijam
24. Jānis (50 155)
25. Maiga (1054), Milija (100)
26. Ausma (3279), Ausmis (3), 
Inguna (1563), Inguns (13)
27. Malvīne (150), Malvis (2)
28. Kitija (1554), Viestards (42), 
Viesturs (2473)
29. Paulis (291), Pauls (985), 
Pāvils (197), Pēteris (8297)
30. Mareks (3874), Tālivaldis 
(383)
Populārākie: Ausma un Jānis.

„Mans vārds ir mans gods”
Jānis Siliņš, pamatskolu beidzis V.Plūdoņa 

Kuldīgas vidusskolā, šobrīd mācās Ventspils Mū-
zikas vidusskolā:

– Es, kā visi Jāņi, piedzimu Līgo svētku laikā. 
Droši vien mamma negribēja dot daudz dāvanu, 
tāpēc deva vārdu, lai var svinēt tajā pašā dienā, 
kad ir dzimšanas diena. Nekad neesmu vēlējies citu – mans vārds ir 
mans gods. Nav bijušas iesaukas, vienīgi – mani nesen kāds nosauca 
par Jānīti, tad jutos jaunāks un mīlēts. Savas dzīves laikā esmu runājis 
tikai ar diviem Jāņiem. Smieklīgi ir tas, ka tad, kad kāds pasaka vārdu 
jā, man šķiet, ka būs turpinājums un tiks pateikts mans vārds. Manu 
vārdu nav grūti iegaumēt, jo visi taču atceras Jāņus!

apliecības arī kuldīdzniekiem
Ir beidzies Ceļu satiksmes 

drošības direkcijas projekta 
Mācies un iegūsti velosipēda 
vadītāja apliecību savā skolā 
pirmais mācību gads. Projektā 
piedalījās 223 skolas no visas 
Latvijas, arī V.Plūdoņa Kuldī-
gas vidusskola.

Projekta mērķa grupa bija 
4. klašu audzēkņi. Skolēni kopā 

ar klases audzinātāju un velopul-
ciņa vadītāju apguva ceļu satik-
smes noteikumus un prasmes, 
kas ceļu satiksmē nepieciešamas 
velosipēdistiem. Apgūto skolēni 
apliecināja veloeksāmenos, ku-
rus tie varēja kārtot savā skolā 
un sava pedagoga vadībā.

Izvērtējot skolu un pedagogu 
ieguldījumu projekta realizāci-

jā, noteiktas aktīvākās skolas 
mazo (12), vidējo (14) un lie-
lo (13) skolu grupās. Pateicībā 
par paveikto nozīmīgo darbu 
velosipēdu vadītāju izglītošanā 
skolotāji saņems tirdzniecības 
centra Akropole dāvanu kartes, 
lai atrastu savām interesēm un 
vēlmēm noderīgas lietas.

Kuldīdznieki Oskars Virsis 
un Edgars Poriņš minirallija 
kausa izcīņas otrā posma sa-
censībās Gulbis 2019 bija ātrā-
kie klasē 2000.

Sacensībās Gulbenē 8. jūnijā 
viņi finišā par nepilnām 17 se-
kundēm pārspēja Mārtiņu Kreic-
burgu un Mārtiņu Gūtmani. Sa-
censībās startēja 87 ekipāžas.

„Gulbenes ātrumposmos bija 
neparasti startēt ar Edgaru, jo 
iepriekš stūrmanis man bija brā-
lis (Roberts Poriņš – aut.), taču 
galu galā sadarbība izveidojās 
ļoti laba, bija rezultāts un ganda-

„Šoreiz galvenais bija neatlaist gāzi”

rījuma sajūta,” saka Oskars.
Minirallija seši grants ātrum-

posmi Gulbenes novada ceļos 
bija ap 23 km gari. Taču pār-
braucienos, lai nokļūtu līdz nā-
kamajam ātrumposmam, nācās 
veikt vēl papildus 134 km. 

„Ātrumposmi bija ļoti ātri un 
interesanti, tādēļ šoreiz galve-
nais bija neatlaist gāzi. Lielākās 
problēmas sagādāja automašīna, 
kas pirms mums bija avarējusi. 
Braucot piekto ātrumposmu, 
priekšā bija daudz putekļu, kas 
radīja grūtības saskatīt ceļu – 
bija jābrauc vairāk pēc pierak-
stiem. Taču par spīti tam, paceļot 

kausu, prieks bija neviltots,” tā 
pilots. 

O.Virsim šī ir otrā sezona mi-
nirallija kausa izcīņā. Pirmā 
sezona 2018. gadā noslēdzās 
ar 2. vietu kopvērtējumā klasē 
2000. Šogad ne tikai Oskars, bet 
visa Sibor Motorsport koman-
da apņemas censties vairāk un 
mērķtiecīgi strādāt pie rezultā-
tiem. 

Trešais minirallija kausa izcī-
ņas posms Cēsis–Priekuļi notiks 
6. jūlijā. Komanda tam cītīgi ga-
tavojas.

Kellija Dadzīte
Daces Janovas (4rati.lv) foto

attēlā (no kreisās) – mārtiņš Gūtmanis, mārtiņš kreicburgs, oskars virsis, edgars poriņš, oskars pugovičš, kristaps telle.


