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šajā numurā

Priedaines iedzīvotājiem 
būs jauna katlumāja
> 3. lpp.

Apciemo uzņēmēju un amatnieku 
Gada balvas pretendentus
> 4. lpp.

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

Aicina uz Ziemassvētku 
darbnīcām un tirdziņu
> 5. lpp.
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novada 
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priekšsēdētājas 
vietnieks

Rit gada pēdējais mēnesis, un bū-
sim aizvadījuši spraigu, notikumiem 
bagātu gadu, kas valstiski bija saistīts 
ar skolotāju algu reformu, spriedelē-
šanu par 16 Latvijas novadiem, kā arī 
izmaiņām nodokļu maksāšanā.

Novadu reforma,  ko veica 
2009. gadā, būs nodzīvojusi astoņus 
gadus, taču sajūta tāda, ka mierīgi un 
plānveidīgi nemākam turēties. Katrs 
novads šajos gados ir izveidojis infra-
struktūru, kā arī tādu pārvaldes un izglī-
tības sistēmu, lai optimāli risinātu savu 
iedzīvotāju vajadzības un nodrošinātu 
pakalpojumu stabilitāti. Skumīgi klau-
sīties, ka Vides un reģionālās attīstības 
ministrs saka, ka nezinot, no kurienes 
nācis šāds priekšlikums. Kā mēs bieži 
sakām – dzīvosim, redzēsim. Protams, 
esam iesnieguši arī Kuldīgas novada re-
dzējumu par šo lietu. Mūsu uzņēmējus 
un darbiniekus skar divi jautājumi – ja 
realizēs mikrouzņēmuma nodokli, 
daļai tikko dibinātu uzņēmumu būs 
jālikvidējas un jāmeklē cita nodarboša-
nās. Otrs jautājums –  sociālā nodokļa 
maksājumi no nepilnas slodzes. 

Jau par tradīciju kļuvis pasākums, 
kas saistīts ar novada uzņēmumu 
un amatnieku balvu pasniegšanu 
un iesūtīto pretendentu izvērtēšanu. 
Katru gadu izvērtējam daudz jaunu 
uzņēmumu, zemnieku saimniecību un 
individuālo darbu devēju. Īpaši priecē 
tas, ka lauku saimniecības veicamajos 
darbos iesaista jauno paaudzi – bērnus 
un mazbērnus. Rezultātā soli pa solim 
notiek saimniecību attīstība.

Iznācis tā, ka šogad vairākkārt 
esmu apmeklējis ZS “Ezergaļi” Vār-
mes pagastā. Tās saimnieki Iveta un 
Dzintars ne velti saka, ka šis bijis viņu 
gads. Saņemta konkursa “Sējējs” bal-
va “Gada saimniecība”, bet konkursā 
“Zelta lauks” saņemts novērtējums kā 
gada zelta rapša lauks. Saimniecība 
izvirzīta arī mūsu novada konkursā. 

Pašreiz tiek izvērtēts novada iestā-
žu un uzņēmumu sastādītais budžets 
nākamajam gadam. Redzam, ka ar 
plānoto līdzekļu pieaugumu 2017. gada 
budžetā nepietiks visām vēlmēm, ko 
iestādes ir ieplānojušas. Daļa finanšu 
aizies minimālās algas palielinājumam, 
daļa iesākto projektu pabeigšanai. 
2017. gadā ekspluatācijā nododams 
sporta skolas komplekss ar peldba-
seinu, kā arī mūzikas skola. Jāiesāk 
Graudu, Jelgavas ielas un Meistaru 
ielas būvniecība. Tāpat novada deputāti 
ilgi un nopietni sprieduši par atbalstā-
majiem lielajiem pasākumiem kultūras 
un sporta jomā.

Noslēgušies darbi mūsu konkursā 
“Darīsim paši”. Ar nelielu finansēju-
mu katram projektam ir paveiktas dau-
dzas labas lietas. Paldies visiem, kas 
iesaistījās un strādāja! 16. decembrī 
projektu dalībnieki aicināti prezentēt 
paveikto un noslēgt pasākumu ar balli 
Kuldīgas kultūras centrā.

Vēlu visiem priecīgus Ziemassvēt-
kus un laimīgu Jauno gadu!

Noslēgsies 
notikumiem bagāts 

gads

Lielākā kņada dienā valdīja Liepājas ielā, 
tur novada uzņēmēji, amatnieki un mājražotāji 
rādīja un piedāvāja iegādāties visu, kas gada 
laikā saražots – tie bija siltas maizes klaipi, svaigi 
kūpinājumi vai pašu rokām gatavoti cimdi, zeķes 
un citas skaistas lietas. Arī pircēji apliecināja, ka 
priecājas par iespēju šādos pasākumos iegādāties 
vietējo ražotāju preci.

Rūķa istaba Liepājas ielā 3 vilināja mazākos 
svētku apmeklētājus. Tur Rūķa mamma, vecmāmi-
ņa, krustmāte un citi rūķi piedāvāja uzrakstīt vēstuli 
Ziemassvētku vecītim, zīmēt, krāsot vai vienkārši 
našķoties ar piparkūkām un iemalkot siltu tēju. 

Balta noskaņa un svētku melodijas pieskandi-
nāja arī Rātslaukumu. Elfi, rūķi un citi pasaku tēli 
iedzīvotājus aicināja uz brīnumiem, izdarībām un 
dažādiem meistarstiķiem. Vecajā rātsnamā varēja ne 
tikai aplūkot izstādi “Niedru puzuri un krāsu bildes 
mūsmājās”, bet arī piedalīties radošā procesā un 
izveidot savu puzuru. To izmantoja ne viens vien in-
teresents. Savukārt uz skatuves visas dienas garumā 
kāpa lieli un mazi mākslinieki – spēlēja orķestris, 
dziedāja un dejoja bērni, tika izrādītas gan leļļu 
izrādes, gan bērnu un jauniešu koncertuzvedums.

Taču, kad debesis satumsa un ielās un Rātslau-
kumā iemirdzējās lampiņu virtenes, ar Ziemas-

svētku vecīša ierašanos, svinīgu uzrunu un Rūķa 
palīdzību tika iedegta lielā svētku egle. Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, at-
klājot svētkus, savā uzrunā ikvienam vēlēja, lai 
mierpilns un skaists Ziemassvētku gaidīšanas laiks, 
kā arī labklājība un saticība ģimenē.

Tirdziņš stikla namiņos, dažādas darbnīcas 
pieaugušajiem Vecajā rātsnamā, Rūķu pils Rāt-
slaukumā, kā arī Rūķa istaba apmeklētājus gaidīs 
līdz pat Ziemassvētkiem.

SIGnETa LaPIŅa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto 

Sācies brīnumu gaidīšanas laiks
3. decembrī, iestājoties brīnumu gaidīšanas 
laikam, Kuldīgā svētku sajūtu varēja notvert 
ik uz stūra, jo iedzīvotāji un viesi svinēja 
13. ziemas festivālu “Notici brīnumam!”.

uz skatuves rātslaukumā rūķi lasīja bērnu atsūtītās vēstules 
Ziemassvētku vecītim.

rātslaukumā mazie svētku dalībnieki priecājās par  sniega un ledus aktivitātēm.

Interesenti Vecajā rātsnamā kopā ar 
meistari Enviju Indāni gatavoja puzurus.
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Kopīgi radīti svētki ir sirsnīgāki
Kuldīgas novada pašvaldība pateicas Vārmes pagasta iedzīvotājiem par skaistu 

galveno Ziemassvētku egļu dāvinājumu – Raivim Mālniekam par egli, kas svētku 
sajūtu radīs Rātslaukumā, un Evitai Zīlei par egli, kas rotās Pilsētas laukumu.

Liela pateicība arī Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas mājturības skolotājai Signei 
Lūsei un atsaucīgajiem bērniem un vecākiem, kas apmeklēja Ziemassvētku radošo 
darbnīcu. Tajā kopīgiem spēkiem tika veidotas galveno egļu dekorācijas.

Notiek ikgadējais konkurss 
“Ziemassvētki Kuldīgas novadā”

Lai veicinātu Ziemassvētku laikam atbilstošu noskaņu Kuldīgas pilsētā un novadā, 
kā arī noskaidrotu oriģinālāko skatlogu, telpu, ēku fasāžu, pagalmu, priekšpa-
galmu īpašniekus vai apsaimniekotājus un pašdarināto Ziemassvētku rotājumu 
īpašniekus, Kuldīgas novada pašvaldība arī šogad rīko konkursu “Ziemassvētki 
Kuldīgas novadā”.

Konkurss sākās 1. decembrī un turpinā-
sies līdz 30. decembrim. Pieteikumus var 
iesniegt fiziskas un juridiskas personas, 
valsts un pašvaldības iestādes, norādot 
pieteiktā objekta adresi, veikala vai uzņē-
muma nosaukumu (noformētāja (māksli-
nieka) vārdu un uzvārdu), kā arī sniedzot 
īsu pamatojumu, kāpēc iesniedzējs piesaka 
konkursam tieši šo objektu. Pieteikumus 
konkursam pieņems līdz 23. decembrim. 

Pieteikuma anketas pieejamas pašvaldī-
bas apmeklētāju pieņemšanas centrā Kul-
dīgā, Baznīcas ielā 1, un pagastu pārvalžu 
telpās. Anketu var aizpildīt arī mājaslapā 
www.kuldiga.lv, vēl kandidātu iespējams 
pieteikt pa tālruni 27020754.

Konkursā atsevišķi vērtēs skatlogus, 
ēku fasādes un priekšpagalmus, viensētas, 
oriģinālākos dekorus un ar rokām veidotus 
rotājumus. Vērtēšanas komisija ņems vērā 
konkrētā objekta noformējuma atrašanās 
vietu, rotājumus, kompozīciju un krāsu, 
formu, lietoto materiālu atbilstību apkār-
tējai videi, ēkas arhitektūrai, kā arī idejas 
oriģinalitāti. 

Pirmās vietas ieguvēji katrā nominācijā 
saņems naudas balvu 75 EUR un atzinības 
rakstu, bet pārējie – atzinības rakstu un 
pārsteiguma balvu.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
 mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

KuLDĪGaS noVaDa PašVaLDĪBaS aTBaLSTĪTIE ProjEKTI
• Vēsma Vīcupa – jumta seguma nomaiņa ēkai 1905. gada ielā 1, 

Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR. 
• Didzis Muižnieks – logu nomaiņa Baznīcas ielā 28-5, Kuldīgā, 

piešķirtais līdzfinansējums – 575,24 EUR.
• Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” – jumta un pamatu remont- 

darbi ēkai Baznīcas ielā 29A, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansē-
jums – 10 000 EUR.

• SIA “Vāverīte” – mājas sienām jauni brunči ēkai Baznīcas ielā 32, 
Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 4773,22 EUR.

• Biedrība “Kūrava” KKMC – virspilskunga tiesas nama jumta 
restaurācija/renovācija Baznīcas ielā 34, Kuldīgā, piešķirtais 
līdzfinansējums – 10 000 EUR.

• SIA “RG Centrs” – fasādes atjaunošana ēkai Baznīcas ielā 36, 
Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

• Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskā draudze – jumta 
remonts ēkai Dzirnavu ielā 6, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansē-
jums – 4959,71 EUR.

• Kuldīgas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā draudze – Kuldīgas 
Sv. Annas baznīcas ziemeļu fasādes logu restaurācija Dzirnavu 
ielā 12, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

• Ēdoles evaņģēliski luteriskā draudze – galvenās ieejas durvju 
restaurācija Ēdoles baznīcai, Ēdoles pagastā, piešķirtais līdzfi-
nansējums – 850 EUR.

• Jolanta Amoliņa – jumta seguma un jumta nesošās konstrukcijas 
atjaunošana ēkai Jelgavas ielā 15, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinan-
sējums – 10 000 EUR.

• Heda Auziņa – ēkas fasādes atjaunošana un fasādes loga maiņa 
Kaļķu ielā 3, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 4874,70 EUR.

• SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – mājas L. Paegles ielā 9, 
Kuldīgā, ārsienas fragmenta pārbūve, piešķirtais līdzfinansē-
jums – 5301,81 EUR.

• SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ārdurvju restaurācija 
ēkai Liepājas ielā 8, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 
1618,63 EUR.

• Indulis Gailis – ārdurvju restaurācija ēkai Liepājas ielā 30, 
Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 1211 EUR.

• SIA “Kuldīgas ginekologu prakse” – logu slēģu restaurācija ēkai 
Liepājas ielā 38, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 1116 EUR.

• Ilma Aida Boka – jumta seguma maiņa ēkai Liepājas ielā 41, 
Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums –10 000 EUR.

• SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – verandas restaurā-
cija Mucenieku ielā 8, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 
5214,50 EUR.

• Biedrība “Padures muiža” – Padures muižas ēkas DA fasādes 
remonts, piešķirtais līdzfinansējums – 4809,27 EUR.

• Jānis Matisons – dzīvojamās ēkas remonts Pētera ielā 7, Kul-
dīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 10 000 EUR.

• SIA “Kuldīgas vārti” – fasādes remonts ēkai Pils ielā 2, Kuldīgā, 
piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

• Roberts Matisons un Judīte Matisone – dzīvojamās ēkas 
remonts Smilšu ielā 19, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 
10 000 EUR.

• Gundega Pole-Āboliņa – logu nomaiņa Strautu ielā 3-2, Kuldīgā, 
piešķirtais līdzfinansējums – 1011,87 EUR.

• SIA “Linde Invest” – Virkas muižas jumta remonts Virkas ielā 27, 
Kuldīgā, 4. kārta, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

Biedrībām piešķir papildu finansējumu
Izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas, 
Kuldīgas novada Domes sēdē nolēma novada 
biedrībām, kuru darbība saistīta ar soci-
ālo jomu, vēl šajā gadā piešķirt papildu 
3900 EUR.

Pašvaldības budžetā šiem mērķiem sākotnēji 
tika iedalīti 13 250 EUR. Papildu finansējums pa-
redzēts Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” 
(3600 EUR), Ēdoles pagasta pārvaldei (100 EUR), 
Kabiles pagasta pārvaldei (100 EUR), Snēpeles 
pagasta pārvaldei (100 EUR). Piešķirto papildu 
finansējumu biedrības izlietos atbilstoši noslēg-
tajiem sadarbības līgumiem starp biedrībām ar 
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais 
dienests” vai attiecīgo Kuldīgas novada pagasta 
pārvaldi.

Kuldīgas novadā aktīvi darbojas biedrības, 
kuru mērķis ir sekmēt demokrātiskas un pilsonis-
kas sabiedrības nostiprināšanu, iesaistīt personas 
dažādu nozīmīgu problēmu risināšanā. Biedrības 
aktīvi risina sociālos jautājumus, sniedz atbalstu 
sociāli neaizsargātām personām, palīdz tām integ-
rēties sabiedrībā, veic dažādas citas sabiedrībai 
noderīgas funkcijas. Biedrību līdzekļi galvenokārt 
veidojas no biedru naudām, tās piesaista līdzekļus 
arī no dažādiem fondiem, ziedojumiem. Biedrību 
darbība ir sociāli aktīva, lietderīga un pašvaldībai 
nozīmīga, tām sniegtais pašvaldības finansiālais 
atbalsts palīdz aktivizēt sabiedrību, apzināt un 
risināt iedzīvotāju problēmas.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IZSOLE
Kuldīgas novada pašvaldība 2017. gada 9. janvārī 15.00 

Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, rakstiskā izsolē izsolīs 
automašīnu OPEL ZAFIRA, 

pirmā reģistrācija 12.02.2003., VIN WOLOTGF7532134030, 
v/n ER7903, nobraukums 321 000 km, 

valsts tehniskā apskate derīga līdz 07.07.2017.
Izsolei jāreģistrējas līdz  09.01.2017. plkst. 14.45.

Izsoles sākumcena – 750 EUR. 
Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa – 15 EUR. 

Drošības nauda (nodrošinājums) 10% no izsoles sākumcenas – 75 EUR.

Izsoles noteikumi pieejami Baznīcas ielā 1, Kuldīgā vai www.kuldiga.lv.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
2016. gada 17. novembra lēmumu Nr. 154 
tiek noteikti SIA “Kuldīgas ūdens” tarifi

Kuldīgas pilsētā un Kurmāles pagasta Priedaines ciemā: ūdensapgādes 
pakalpojums – 1,04 EUR/m3 bez PVN, 

kanalizācijas pakalpojums – 1,50 EUR/m3 bez PVN;
Basu ciemā, Gudenieku pagastā; Īvandes pagastā; Kabiles pagastā; Upīškalna 

ciemā, Kurmāles pagastā; Laidu ciemā, Valtaiķu ciemā, Vangas ciemā, Laidu pa-
gastā; Deksnes ciemā, Ķimales ciemā, Padures ciemā, Padures pagastā; Rendas 
pagastā; Mežvaldes ciemā, Novadnieku ciemā, Ventas ciemā, Rumbas pagastā; 
Turlavas pagastā, Vārmes pagastā, Pelču pagastā: ūdensapgādes pakalpojums – 

1,04 EUR/m3 bez PVN, kanalizācijas pakalpojums – 1,10 EUR/m3 bez PVN.
Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

LIEnE šTErnBErGa, 
SIa “Kuldīgas ūdens” biroja administratore

Iedzīvotāji bija aicināti kopā radīt Kuldīgas galveno egļu rotājumus.
InESES SuLojEVaS, 

Būvniecības nodaļas vadītājas vietnieces, teksts un foto

Glābs ēkas vecpilsētā un 
pagastos

Novembra Kuldīgas novada Domes sēdē 
deputāti apstiprināja konkursa “Valsts nozī-
mes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas 
vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā 
arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ietverto ēku restaurācija un konservācija” 
uzvarētājus.

Šogad uz pašvaldības finansējumu –  50 pro-
centiem no kopējām restaurācijas, konservācijas 
vai atjaunošanas izmaksām saskaņā ar konkursa 

nolikumu iesniegti 24 pieteikumi. Konkursa 
komisija, izvērtējot iesniegtos pieteikumus, līdzfi-
nansējumu piešķīra 23 pretendentiem. 

Tā kā konkursam pieteiktie un atbalstītie 
projekti pilnībā jārealizē līdz 2017. gada 30. no-
vembrim, aicinām neskaidrību gadījumā laicīgi 
sazināties ar Attīstības un projektu vadības noda-
ļas speciālisti Elīnu Zīli – tālr. 26317827, elina.
zile@kuldiga.lv vai klātienē pieņemšanas laikos – 
pirmdienās no 15.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 
9.00 līdz 12.00, lai rastu risinājumu un projekti 
veiksmīgi tiktu realizēti.

Biedrības un individuālas personas aicina 
pieteikties līdzfinansējumam 

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina kon-
kursu finansējuma saņemšanai 2017. gadā 
sporta un sociālajā jomā.

Sporta klubiem un komandām, pasākumiem un 
individuālajiem sportistiem, kā arī biedrībām un 
nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar sociālo 
jomu, pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 12. 
janvāra plkst. 17.00.

Pašvaldības mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta 
pasākumus, klubus, biedrības, komandas un in-
dividuālos sportistus, tādējādi veicinot aktīvu un 
veselīgu dzīvesveidu, iesaistot iedzīvotājus dažādās 
sporta aktivitātēs, kā arī popularizējot novadu Latvijā 
un pasaulē.

Finansējuma piešķiršanas biedrībām un nodi-

binājumiem, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, 
mērķis ir iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās 
aktivitātēs sociāli mazaizsargāto personu grupu 
sociālās integrācijas veicināšanai, rosināt un 
dažādot sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu 
aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināša-
nā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Ar konkursa nolikumu finansējuma saņemšanai 
var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā, kā arī 
mājaslapā www.kuldiga.lv. Pieteikumu veidlapas 
var saņemt Kuldīgas novada Domes apmeklētāju 
pieņemšanas centrā (Baznīcas iela 1, Kuldīga), kā 
arī izdrukājot no novada pašvaldības mājaslapas. 

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pieejams finansējums interešu izglītībai
Saskaņā ar Kuldīgas novada Domes 28.07.2016. lēmumu Nr. 8, p. 8 “Par “Interešu izglītības programmu īste-

nošanas principu un kārtības” un komisijas apstiprināšanu” Kuldīgas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz 
valsts finansējumu interešu izglītības programmu realizēšanai.  

Programmu autoriem, kuri pulciņu programmas uzsākuši realizēt no 2016. gada 1. septembra un plāno darbu 
turpināt līdz mācību gada beigām, ar iesniegumu līdz 2016. gada 16. decembrim jāvēršas Kuldīgas novada Bērnu 
un jauniešu centrā.

Savukārt jaunu interešu izglītības programmu autoriem pulciņu programmas, noformētas atbilstoši iepriekš minētā 
lēmuma prasībām (skatīt www.kuldiga.lv), jāiesniedz līdz 14. decembrim (ieskaitot) to izglītības iestāžu vadītājiem, 
kurās tās tiks realizētas. Izglītības iestādēm līdz 16. decembrim (ieskaitot) jāiesniedz izvirzītās pulciņu programmas 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā.
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Domes 2016. gada 24. novembra sēde
apstiprina nolikumus un konkursa 
uzvarētājus
Apstiprināja Kuldīgas 2. vidusskolas, Vārmes pa-

matskolas un Kuldīgas pamatskolas nolikumu.
Apstiprināja  nolikumu “Kārtība sportistu, klubu 

un sporta pasākumu atbalstam Kuldīgas novadā 
2017. gadā” Kuldīgas novada Domes finansējuma 
saņemšanai 2017. gadam. 

Apstiprināja konkursa “Valsts nozīmes kultūras pie-
minekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā 
esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku 
restaurācija un konservācija” uzvarētājus – atbalstāmos 
projektus.

Izveidoja komisiju, kura izvērtētu biedrību iesniegtos 
pieteikumus un iesniegtu priekšlikumus Domes Sociālo 
lietu komitejai. Apstiprināja nolikumu Kuldīgas novada 
pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā 
biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta 
ar sociālo jomu.

Grozīja Kuldīgas novada Domes 2015. gada 
24. septembra lēmuma (prot. Nr.11, p. 41), 1. punktu un 
izteica to šādā redakcijā: “1. Lūgt Latvijas Republikas 
Zemkopības ministriju nodot Kuldīgas novada pašval-
dībai īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu “Čie-
kurīši”, adrese: Manģenes ielā 2, Mežvaldē, Rumbas 
pagastā, Kuldīgas novadā, kas sastāv no zemesgabala 
ar kad. apz. 6284 006 0435 0,5093 ha platībā un uz tā 
esošām būvēm: administratīvās ēkas ar kad. apz. 6284 
006 0435 001 un piecām palīgēkām ar kad. apz. 6284 
006 0435 002; 6284 006 0435 003; 6284 006 0435 004; 
6284 006 0435 005; 6284 006 0435 006.”

Finanšu jautājumi
Apstiprināja papildu finansējumu 2016. gadā 

Kuldīgas novada biedrībām, kuru darbība saistīta ar 
sociālo jomu.

Paredzēja 2017. gada budžetā līdzekļus invalīdu 
nobrauktuves ierīkošanai Dārza ielā 2, Ēdolē.

Dzēsa debitoru parādus piecām likvidētām juridis-
kām personām.

Piešķīra biedrībai “Mūsu mājas Īvande” ELFLA 
projektu konkursā atbalstītā projekta “Āra trenažieru un 
bērnu rotaļu laukuma izveide Īvandes pagastā, Kuldīgas 

novadā” realizācijai līdzfinansējumu 10% no projekta 
kopējām izmaksām.

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt zie-
dojumu no SIA “Stiga RM” novadā dzīvojošo bērnu 
vajadzībām.

 nekustamais īpašums
 Noteica dzīvojamajai mājai “Kabiles”, Kabiles pa-

gastā, sociālās mājas statusu un dzīvokļu īres maksu. 
Izbeidza nekustamā īpašuma “Rudzīši 1”, Ēdoles 

pagastā, atsavināšanu.
Slēdza pirkuma līgumu ar fizisku personu, pārdodot 

būvju īpašumu “Pavasari”, Sermītē, Laidu pagastā, par 
nosacīto cenu.

Uzskatīja par izbeigtu Snēpeles pagasta pārvaldes 
noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA 
“Maija aptieka” par telpu nomu “Pagastmājā”, Snēpeles 
pagastā. 

Izbeidza noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgu-
mu ar fizisku personu par telpu nomu “Ambulancē”, 
Snēpeles pagastā. 

Pieņēma dāvinājumā no fiziskas personas dzīvokļa 
īpašumu Piltenes ielā 26-2, Kuldīgā, pretī saņemot 
ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpo-
jumus SIA “Kuldīgas slimnīca” sociālās aprūpes nodaļā.  

Zemes noma
Iznomāja fiziskām personām lauksaimniecības 

vajadzībām zemes vienības: “Gaujas”, Rendas pagastā 
un “Birzgaļi”-1, Laidu pagastā.

 Iznomāja fiziskai personai pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Grants karjers Siliņi”, Kurmāles 
pagastā, lauksaimniecībā izmantojamo zemi (1,5 ha).

Iznomāja fiziskai personai zemesgabalu Baznīcas 
ielā 10A, Kuldīgā, uz laiku, kamēr Ministru kabinets 
izdod rīkojumu par iznomātā zemesgabala ierakstīšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda.

Iznomāja zemesgabalu ar kad. apz. 6201 014 0081 
daudzdzīvokļu mājas Mucenieku iela 35A, Kuldīga, uz-
turēšanai, apsaimniekošanai un piekļūšanai  (480 m2) uz 
99 gadiem; noteica nomas maksu, kas ir vienāda ar ne-
kustamā īpašuma nodokļa apmēru attiecīgajam gadam.

Iznomāja fiziskām personām rezerves zemes fondā 
ieskaitītās zemes vienības:  “Šetleres Tilkas”, Ēdoles 
pagastā un “Irbenieki”, Īvandes pagastā,  izmantošanai 

lauksaimniecībā.
Slēdza mazdārziņa zemes nomas līgumu ar fizisku 

personu par pašvaldībai piederošo zemesgabala daļu 
zemesgabalā “Skola”, Turlavas pagastā.

Iznomāja zemnieku saimniecībai “Akmeņkalni” 
zemes vienību “Lieknes”, Gudenieku pagastā.

Izbeidza  nomas līgumu par zemes vienības  “Indrē-
ni”, Kabiles pagastā, nomu. Platību iekļāva pašvaldības 
iznomājamo zemju sarakstā.

Izbeidza nomas līgumu par zemi “Sarmas”, Turlavas 
pagastā. 

Iznomāja VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” zemes-
gabalu ”Kalna Ķaupi”, Īvandes pagastā, uz  pieciem 
gadiem, nosakot nomas maksu  900  EUR gadā plus 
1,80 EUR par 1 m3 iegūtās smilts vai grants. 

nodod atsavināšanai
Turpinās Kuldīgas novada pašvaldības bilancē eso-

šā transportlīdzekļa – “Renault Megane” atsavināšanu, 
pārdodot to par brīvu cenu – 250 EUR un Laidu pagasta 
pārvaldes bilancē esošā transportlīdzekļa “Opel Zafira” 
atsavināšanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. No-
teica kustamās mantas atsavināšanas cenu – 750 EUR.

Atzina, ka nekustamais īpašums Riežupes ielā 31, 
Mežvaldē, Rumbas pagastā, nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, un gatavos to 
atsavināšanai. 

Nodos atsavināšanai atkārtotā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašumus Dārza ielā 10-3,  10-6, 10-7, Kuldīgā. Sa-
mazināja izsoles sākumcenu  par 20% un apstiprināja 
nosacīto cenu 1200 EUR.

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašumus “Liepas”-4,  “Liepas”-22, Ēdoles pagastā, 
piedāvājot tos pirkt dzīvokļu īrniecēm.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa īpašumus “Di-
manti”-2, “Dimanti”-6, Kabiles pagastā.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mes vienību Ozolu alejā 7, Kuldīgā, piedāvājot to pirkt 
uz zemesgabala esošā augļu dārza īpašniecei.

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu “Ezeri 1”-9, Rendas pagastā, piedāvājot to 
pirkt dzīvokļa īrniecei.

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašumu Rudupes ielā 2-7, Ventā, Rumbas pagastā,  
piedāvājot to pirkt dzīvokļa īrniecei.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu “Dzie-
doņi”, Vārmes pagastā, piedāvājot to pirkt esošā būvju 
īpašuma īpašniekam un zemes nomniekam.

Gatavos atsavināšanai un izsolei
Gatavos atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa īpašu-

mus Dzintaru ielā 8-19 un Planīcas ielā 54-7, Kuldīgā. 
Gatavos atsavināšanai pašvaldības nekustamo 

īpašumu – zemes starpgabalu Pīlādžu ielā 5A, Kuldīgā 
(platība ~ 283 m2).

Gatavos nomas objekta (nekustamā īpašuma Adatu 
ielā 9, Kuldīgā, kura sastāvā ir 2487 m2 zemesgabals 
un ēka – autoosta; zemesgabala daļa Sūru ielā 4, 
~ 1785 m2) nomas tiesību publisko izsoli ar augšup- 
ejošu soli.

Dažādi
Slēdza līgumu ar mednieku biedrību “Struņķkrogs” 

par medību tiesību nomu zemes vienībā “Eglenieki”, 
Ēdoles pagastā, pēc zemes nomnieka piekrišanas 
saņemšanas. 

Nodeva grāmatu kopu projekta “Bērnu žūrija” 
ietvaros pašvaldības izglītības iestādēm pēc saraksta.

Aktualizēja  informāciju par prioritārajiem projektiem 
Kuldīgas novada teritorijas attīstības programmas sa-
daļā “Investīciju plāns 2014. – 2020. gadam”.

Noteica maksu par vienu nēģu zvejas rīka vienību – 
murdu, Ventā (pie Kuldīgas) 170,78 EUR gadā. 

Pagarināja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumus ar biedrību “Kurlande” un SIA “GK Auto” uz 
trim gadiem.

Dzēsa transformatoru apakšstaciju uzturēšanai 
Kuldīgas pilsētā nomas līgumā 1.1.4. punktu un izteica 
nomas līguma 3.1. punktu jaunā redakcijā.

Organizēs konkursu “Ziemassvētki Kuldīgas novadā 
2016” no 1. līdz 30. decembrim. Apstiprināja konkursa  
nolikumu, kopējās izmaksas un izveidoja konkursa 
komisiju. 

Atlika jautājumu par Kuldīgas novada Domes 
Būvniecības komisijas lēmuma “Par administratīvā 
pārkāpuma lietas par patvaļīgu būvniecību īpašumā 
Pīlādžu ielā 5, Kuldīgā, izskatīšanu” uz 2017. gada 
janvāra Attīstības komitejas sēdi.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” no 
SIA “Centrs” pārņems sil-
tumapgādes nodrošināšanu 
dzīvojamajām mājām Kuldī-
gas novada Kurmāles pagasta 
Priedainē.

“Šā gada pavasarī Kuldīgas nova-
da pašvaldībā vērsās SIA “Centrs” 
pārstāvji, norādot, ka Priedainē ir 
novecojusi siltumapgādes infra-
struktūra, kurai nepieciešami lieli 
kapitālieguldījumi, un viņiem nav 
iespēju šo jautājumu pašiem atri-
sināt. Tādēļ tika lūgts pašvaldībai 
pārņemt siltumapgādes pakalpoju-
mu sniegšanu. Tā kā siltumapgādes 
nodrošināšana ir viena no pašval-
dības autonomajām funkcijām, tad 
pašvaldība deleģēja SIA “Kuldīgas 
siltumtīkli” izvērtēt šo pārņemšanu 
un sagatavot priekšlikumus par 
iespējamajiem risinājumiem,” in-
formē SIA “Kuldīgas siltumtīkli” 
valdes priekšsēdētājs Artis Roberts. 

Izvērtējot situāciju, “Kuldīgas 
siltumtīkli” konstatējuši, ka pašrei-
zējo katlumāju nav lietderīgi attīstīt. 
Tika izskatīta iespēja uz Priedaini 

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiks Kuldīgas novada pagastos
SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” sadzīves atkritu-
mu izvešanu Kuldīgas novada 
pagastos organizē pēc noteikta 
grafika. Publicējam sarakstu 
par atkritumu izvešanas dienām 
un biežumu pagastos.
• ĒDOLES pagasts: viensētas – 

katra mēneša pirmā piektdiena; 
pagasta centrs – katra piektdiena.

• GUDENIEKU pagasts: viensē-
tas – katra mēneša ceturtā treš-
diena; Gudenieki, Birži – katra 

trešdiena.
• ĪVANDES pagasts: viensētas – 

katra mēneša ceturtā piektdiena; 
pagasta centrs – katra piektdiena.

• KABILES pagasts: viensētas – 
katra mēneša trešā ceturtdiena; 
pagasta centrs – katra ceturtdiena.

• KURMāLES pagasts: viensē-
tas – katra mēneša otrā piektdiena; 
Priedaine, Kurmāle, Vilgāle, Vec-
vilgāle – katra piektdiena.

• LAIDU pagasts: viensētas – kat-
ra mēneša otrā trešdiena; Laidi, 

Valtaiķi, Sermīte, Vanga – katra 
trešdiena.

• PADURES pagasts: viensētas – 
katra mēneša trešā piektdiena; 
Padure, Ķimale, Deksne – katra 
piektdiena.

• PELčU pagasts – katra otrdiena 
un piektdiena.

• RENDAS pagasts: viensētas – 
katra mēneša otrā ceturtdiena; 
Renda, Mazrenda – katra ceturt-
diena.

• RUMBAS pagasts: viensētas – 

katra mēneša pirmā ceturtdiena; 
Mežvalde, Venta, Novadnieki – 
katra ceturtdiena.

• SNĒPELES pagasts: viensētas – 
katra mēneša pirmā trešdiena; 
pagasta centrs – katra trešdiena.

• TURLAVAS pagasts: viensētas – 
katra mēneša trešā trešdiena; 
Turlava, Ķikuri – katra trešdiena.

• VāRMES pagasts: viensētas – 
katra mēneša ceturtā ceturtdiena; 
pagasta centrs – katra ceturtdiena.

• Savukārt KULDĪGAS pilsētas 

adresēs sadzīves atkritumu izve-
šana ir atrunāta starp klientu un 
SIA “Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” noslēgtajā līgumā, tādēļ 
katram klientam ir individuāls 
gan atkritumu izvešanas biežums, 
gan diena.

Atgādinām, ka atkritumi tiek 
izvesti gan svētku dienās, gan sest-
dienās. Brīvas ir svētdienas.

anITa ZVInGuLE, 
SIa “Kuldīgas komunālie pakalpo-

jumi” sabiedrisko attiecību speciāliste

Priedainē siltumapgādi pārņems “Kuldīgas siltumtīkli”

izbūvēt siltumtrasi no pilsētas, bet, 
tā kā tai būtu jāšķērso daudz privāt- 
īpašumu, kā arī ir ļoti liela reljefa 
starpība, tad būtu jābūvē papildu 
pārsūknētava, lai mazinātu spiedie-
na starpību. Tādēļ arī šāds variants 
atzīts par nelietderīgu.

Izsverot visus par un pret, kā 
labākais risinājums rasts būvēt 

jaunu un mazāku katlumāju nekā 
pašreizējā, turklāt daudz tuvāk ap-
dzīvotajai vietai.

“Jaunajai katlumājai esam izvē-
lējušies vietu nogāzē aiz Priedaines 
veikala. Tā ir pašvaldībai piekrītoša 
zeme, un šobrīd tur tiek veikta mērī-
šana un sakārtotas īpašuma tiesības, 
lai šo zemesgabalu juridiski nodotu 

“Kuldīgas siltumtīkliem”,” pauž 
A. Roberts.

Vienlaicīgi tiek izskatīts, kādai 
būt jaunajai katlumājai. Ir saņemti 
vairāki provizoriski piedāvājumi. 
A. Roberts: “Viens no piedāvāju-
miem ir iegādāties tikai iekārtas. 
Lētākais piedāvājums ir par 260 tūk-
stošiem eiro. Savukārt dārgākais 
variants – tiek atvests un nolikts jau 
gatavs konteiners ar visām iekārtām. 
Šāds risinājums izmaksā jau apmē-
ram 700 tūkstošus eiro. Izskatot 
indikatīvos piedāvājumus, izvērtējot 
potenciālos ieņēmumus no siltum- 
apgādes un to, cik ilgā laikā šāds 
projekts varētu atmaksāties, esam 
nonākuši līdz lēmumam, ka katlu-
māju būvēt ir lētāk pašiem, piesaistot 
otru pašvaldības kapitālsabiedrību 
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpo-
jumi”, kuriem ir būvniecības licence, 
un tad atsevišķi iegādāties iekārtas. 
Tādā veidā to varēsim izdarīt krietni 
lētāk, nekā iegādājoties jau gatavu 
katlumāju kopā ar iekārtām.”

“Kuldīgas siltumtīklu” mājaslapā 
www.kuldigasilt.lv, sadaļā “Iepirku-
mi” līdz 16. decembrim ir izsludināts 

atklāts konkurss iekārtu piegādei – 
“Tehnoloģisko iekārtu piegāde, 
uzstādīšana, palaišana, ieregulēšana 
t.sk. personāla apmācība katlumājai 
Priedaines ciemā, Kurmāles pagastā, 
Kuldīgas novadā” (iepirkuma nr. 
2016/IePK).

Jaunā, ar šķeldu kurināmā kat-
lumāja taps līdz nākamās apkures 
sākumam, līdz 2017. gada oktobrim. 
Plānotā jauda – viens megavats, bet 
iekārtas tiks pirktas ar 1,5 megavatu, 
lai būtu rezerve. Tā būs pilnībā auto-
matizēta katlumāja, kuru uzraudzīs 
dežurants.

Sākotnēji uz esošajām siltumtra-
sēm tiks pārņemti visi līdzšinējie 
lietotāji. Pēc SIA “Centrs” sniegtajām 
ziņām tie ir 246 abonementi, kuri 
dzīvo “Skalbēs”, “Priedēs”, “Tērcēs”, 
“Meldros”, “Kalvēs”, “Upmaļos”, 
“Viršos”, “Priedītēs”, “Līgotnēs”, 
“Bērzos”, “Sijās”, “Grodos”, “Viļ-
ņos”, “Silavās”, “Rasās”, “Madarās”, 
“Atmodās” un “Upeskalnos”.

anITaS ZVInGuLES, 
SIa “Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi” sabiedrisko attiecību 
speciālistes, teksts un foto

SIa “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs artis roberts pastāstīja, ka Prie-
dainē tiks būvēta jauna katlumāja, kas nodrošinās siltumu dzīvojamām mājām.



4

2016. gada 6. decembris

nominācija “gada lauksaimnieks”:
ZS “Ezergaļi” – nodarbojas ar graudkopību. Saņēma balvu “Sējējs 

2016” nominācijā “Gada lauku saimniecība”. Vārmes pagasts, īpašnieki 
Iveta un Dzintars Erdmaņi.

ZS “Mežmalieši” – graudaugu audzēšana Turlavas pagastā. Īpašnieks 
Aivis Ozols.

Saimnieciskās darbības veicējs Gundars Strauts – nodarbojas ar piena 
lopkopību un augkopību Turlavas pagasta “Mežvidos”.

ZS “Apškalni” – bioloģiskā saimniecība Vārmes pagastā. Īpašnieks 
Aivars Bērics.

ZS “Lejasdārzi” – zemeņu, ķiršu u.c. audzēšana Laidu pagastā. Īpaš-
nieki Anita Ērgle-Freimane un Mārcis Freimanis.

nominācija “gada raŽotĀJs”

SIA “MGS Factory” – rada attīstību veicinošas koka rotaļlietas bērniem, “Dip 
Dap” skrejriteņus, piedāvā mājas interjera priekšmetus, kā arī frēzēšanas pa-
kalpojumus. Rumbas pagasta “Miķeļi”, īpašnieki Sanita  un Mareks un Gipteri.

SIA “Stiga RM” – nodarbojas ar bērza saplākšņa ražošanu un pārdo-
šanu, bērza finierkluču iepirkšanu un šķeldas pārdošanu, meža zemju 
iepirkšanu un apsaimniekošanu, apaļkoku pārdošanu un kokmateriālu 
transportu. Kuldīga, Meistaru iela, īpašnieks Andris Ramoliņš.

ZS “Ciem-
gaļi” – kokap-
strādes uzņē-
mums, galve-
nokārt izga-
tavo paletes 
ekspor tam. 
Turlavas pa-
gasts, īpaš-
nieks Aivars 
Junkers.

SIA “Inrad” – gaļas produktu tirdzniecība. Ēdoles iela 2, Kuldīga, īpaš-
nieki Inta un Raimonds Dinsbergi.

ZS “Smaidas” – gaļas pārstrāde un konservēšana. Snēpeles pagasts, 
īpašnieks Jurģis Bružāns.

nominācija “gada amatnieks”
SIA “Silver Note” – skaņu sistēmu ražotājs. Tehnikas iela 4, Kuldīga, 

īpašnieks Artis Reimanis.
Irita Gulbe – floriste, vada floristu kursus. Planīcas iela 4, Kuldīga.
Ilze Dziesma – pinēja.
Uldis Melbergs – juvelieris, rotkalis, vēsturisko lietu krājējs. Jelgavas 

iela 1, Kuldīga.

Mārtiņš Ausmanis – mēbeļu galdnieks. Pēc individuāla pasūtījuma 
izgatavo visa veida korpusa mēbeles, kā arī logus, durvis un kāpnes.

nominācija “gada tirgotĀJs”
Veikals “Dārziņš” (ZS “Sūrupes”) – pārtikas tirdzniecība. Baznīcas 

iela 15, Kuldīga, īpašnieks Vilnis Beņķis.

Veikals “LAPACK”, SIA – iepakojuma materiāli un iesaiņošana (trauki, 
kartona kastes u.c.). Pilsētas laukums 7, Kuldīga, īpašniece Jana Lapašinska.

SIA “Autoveikals O.Z.I.” – autoveikals, mazumtirdzniecība ārpus vei-
kaliem, stendiem un tirgiem. Īpašnieks Uģis Martinsens.

Veikals “Keita” (IK “Evija-V”) – solārijs, skaistumkopšanas preces. Sūru 
iela 2 (t/c “Rimi”), Kuldīga, īpašniece Anta Vēbere.

Veikals “Cikāde” (SIA “GAZX”) – piedāvā garšvielas, eļļas, tējas, kūku 
dekorus. Aizputes iela 5, Kuldīga, īpašniece Laimdota Rūtenberga.

nominācijā “gada pakalpoJums tŪrismĀ”

Kempings “Usmas Meķi” – plašas atpūtas iespējas Usmas ezera 
krastā. Izīrē dažāda veida koka namiņus, kā arī telšu vietas. Pirts, vasaras 
terase, aktīvā atpūta, inventāra noma. Rendas pagasts, īpašnieks Gaitis 
Grasmanis-Laše.

Riežupes smilšu alas 
(ZS “Zvejas”) – ekskur-
sijas gida pavadībā pa 
cilvēku rokām veidotu pa-
zemes labirintu. Rumbas 
pagasts, īpašniece Inese 
Štofrēgena.

Peoniju dārzs “Ziedoņi” – plaša peoniju šķirņu kolekcija, no kurām veido 
arī skaistumkopšanas produktus. Pelču pagasts, Puķu iela 2, īpašniece 
Dagnija Voika.

Viesnīca “2 baloži” (SIA “Propeller Foodie”) – neliela un mājīga nakts-
mītne Kuldīgas vecpilsētas centrā, Pasta ielā 5. Īpašniece Santa Cine.

Strausu ferma “Nornieki” – Āfrikas strausu audzēšana un pārstrāde ar 
zīmolu “baudi:”, kā arī kazu (Āfrikas būru šķirne) audzēšana. Zīmols “baudi:” 
piedāvā arī garšvielas un ābolu čipsus. Saimniecība piedāvā ekskursijas. 
Snēpeles pagasts, īpašnieks Pēteris Gobzemis.

nominācija “gada pakalpoJums bŪvnieCībĀ”
SIA “AVA” – bruģēšana, celtniecī-

bas darbi, labiekārtošana. Īpašnieks 
Aivars Siliņš.

D a i n i s 
Šēlis – būvin-
ženieris, veic 
ēku tehnisko 
apsekošanu, 
būvkonstrukci-
ju projektētājs, 
būvdarbu vadītājs.

Aldis Bitinieks – būvdarbu vadī-
šana, būvuzraugs baseina būvniecī-
bai, saņēmis Kuldīgas novada Goda 
balvu 2016. gadā.

S I A “ G E -
NUS” – celtniecī-
bas un remonta 
darbi. Jelgavas 
iela 94, Kuldīga, 
īpašnieki Pēteris 
Šneiders, Jānis 
Krūmiņš.

SIA “Būvfirma INBŪV” – vispārējo 
celtniecības darbu un restaurāciju 
veikšana un vadīšana, ēku un būvju 
arhitektūras un konstrukciju projektē-
šana, ielu izbūvēšana un apgaismoju-
ma instalāciju darbi, piedāvā zemes 
rakšanas tehnikas pakalpojumus. 
Īpašnieks Toms Trubins.

nominācija “gada pakalpoJums”
SIA “AM UNA” – kravu pārvadājumi. Īpašnieks Mareks Mežiņš.
Veikals “Mežrozīte” (ZS “Arāji”) – dārza aprīkojuma un piederumu tirdz-

niecība. Liepājas iela 32, Kuldīga, īpašniece Daina Grundmane.
Restorāns “Klū-

dziņa”, IK – krodziņš, 
ēdienu gatavošana 
uz dzīvās uguns. 
Ēdoles iela 40, Kuldī-
ga, īpašnieki Zigrīda 
un Guntis Stuceri.

Ziedu salons “To-
nis”, IU – ziedu tirdz-
niecība. Baznīcas iela 
9, Kuldīga, īpašniece 
Dace Čača.

SIA “Taxi Kuldī-
ga” – taksometra pakalpojumi visā Kurzemē. Veic pārbraucienus un mazo 
kravu pārvadājumus pa visu Latviju un Lietuvu. Īpašnieks Mārtiņš Blūms.

nominācija “gada Jaunais uzŅĒmums”
Veikals “AlanDeko” (SIA “Shop Management”) – interjera lietas, dizai-

neru konsultācijas. Pilsētas laukums 5, Kuldīga, veikala vadītājs Krists 
Bergmanis.

Bērnu izklaides centrs “Brīnumzeme” – bērnu svētku organizēšana, 
dažādu citu pasākumu rīkošana. Liepājas iela 7, Kuldīga, īpašniece, paš-
nodarbināta persona Diāna Panjušenkova.

Skaistumkopšanas salons “Mocca” – Liepājas iela 7-2, Kuldīga. Dibi-
nātājas Ilze Frāma, Ina Japeņina, Arta Vītoliņa. 

ZS “Dāvji” – biškopības produktu ražošana.  Īpašnieks Dāvis Dāvids 
Podiņš.

SIA “Mana Galdniecība” – specializējas standarta un nestandarta 
mēbeļu, iekārtu un citu izstrādājumu izgatavošanā no koka gan mājām, 
gan birojiem, gan citām platībām. Padures pagasta “Dreimaņi”, īpašnieks 
Māris Stepanovs.

Nominācijas “GADA INVESTĪCIJA” un “GADA MECENĀTS” tiks ap-
kopotas līdz gada beigām.

Pasākumā godinās arī uzņēmumus, kuri valsts un novada budžetā 
iemaksājuši visvairāk nodokļu 2015. gadā. Lielākos nodokļu maksātājus 
godinās divās kategorijās – pēc lielākās nodokļu summas valsts budžetā 
un pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), ko saņēmis Kuldīgas novads.

pieci lielākie nodokļu maksātāji 
pēc samaksātās IIN summas 2015. gadā:
SIA “Vizuālā diagnostika” (Māris Rēvalds, Rūta Eglīte)
SIA “Amazone” (Baiba un Arvis Mikāli)
SIA “Kuldīgas maizes ceptuve” (Dāvids Šternbergs)
SIA “Bērzi plus” (Anris Bože)
SIA “Kuldīgas tekstils” (Jolanta Krūmkalne, Erik Jonas Lorentzon, 

Jānis Mežgailis)
pieci lielākie nodokļu maksātāji 
pēc kopējās samaksāto nodokļu summas 2015. gadā:
SIA “Amazone” (Baiba un Arvis Mikāli)
SIA “Agrotehnika” (Arturs Cimoška)
SIA “Kuldīgas maizes ceptuve” (Dāvids Šternbergs)
SIA “Bērzi plus” (Anris Bože)
SIA “Baloži & KO” (Josef Bernhard Steingroever, Johann Martens)

juTa KaSaKoVSKa, Kuldīgas attīstības aģentūras speciāliste
SIGnETaS LaPIŅaS un KrISTĪnES DuĻBInSKaS foto

Pretendenti “Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku 
GADA bALVAI 2016”

Lai godinātu labākos novada uzņēmējus un amatniekus, iedzīvotāji tika aicināti aizpildīt anketu un izvirzīt pretendentus “Kuldīgas novada uzņēmēju 
un amatnieku Gada balvai 2016”. Svinīgais pasākums notiks 2017. gada 20. janvārī plkst. 15.00 Kuldīgas mākslas namā. Astoņās nominācijās tika 
izvirzīti 40 pretendenti.
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Kuldīgas slimnīcas ilgstošas 
sociālās aprūpes nodaļa jauna-
jās telpās jau aizvadījusi divus 
darba mēnešus. 

Ja sākumā bija neliels satrau-
kums par to, kā spēsim tikt galā 
ar pienākumiem, lai klienti justos 
labi, tad nu jau varu teikt, ka viss 
norit veiksmīgi. Nosacīti jaunais 
kolektīvs (lielākā daļa jau strādāja 
pansionātā “Venta’’) veidojas par 
labu komandu.

Nodaļā varam uzņemt un dot 
mājvietu 50 klientiem. Pašreiz pie 
mums dzīvo 37 dažāda vecuma 
cilvēki. Vecākajai sociālās aprūpes 
nodaļas iemītniecei ir 96 gadu. 
Gadās, ka piederīgajiem problēmas 
sagādā ziemas aukstajos mēnešos 
aprūpēt savu tuvinieku, tādēļ mēs 
piedāvājam šo aprūpējamo ievietot 
nodaļā īslaicīgi (līdz trim mēne-
šiem). Šobrīd mums ir viens tāds 
klients. Interese par šo pakalpojumu 
ir ne tikai Kuldīgas novadā dzīvo-
jošajiem. Un, tā kā nodaļā vēl ir 
brīvas vietas, aicinām interesentus 
sazināties pa tālruņiem 29355059 
vai 29375433.

Lai cilvēks justos komfortabli, tel-
pām vajadzīgs piemērots aprīkojums, 
un tas šeit ir nesalīdzināmi labāks 
nekā iepriekšējā mājvietā. Katrā 
istabiņā ir sanitārais mezgls – tuale-
te un duša. Par komfortu priecīgas 
arī iemītnieces Ustiņa Naumova un 
Rozālija Marta Limbaite: “Mēs šeit 
tiekam aprūpētas kā bērni, šis pan-
sionāts mums ir kā debesu dāvana.” 
Istabiņās, kurās dzīvo guloši klienti, 

drīz būs televizori, lai cilvēki varētu 
sekot līdzi notikumiem Latvijā un 
ārpus tās. Staigājošie iemītnieki 
televīzijas raidījumus var skatīties 
atpūtas telpā. Lielākā daļa mūsējo par 
sevi spēj parūpēties paši, viņi labprāt 
izmanto iespēju pastaigāties svaigā 
gaisā nodaļas teritorijā. Bet tiem, 
kuri pārvietojas ratiņkrēslā, nokļū-
šanu laukā atvieglo panduss. Mūsu 
nodaļai, tāpat kā pārējām slimnīcas 
nodaļām, ēdienu gatavo Kuldīgas 
slimnīcas virtuvē. Un jāsaka, ka pa-
vāru sarūpētās brokastis, pusdienas, 
vakariņas, kā arī vēlās vakariņas ir 
patiešām garšīgas. Pansionāta iemīt-
nieki atzīst, ka ar ēdināšanu ir ļoti 
apmierināti, ēdiens ir garšīgs.

Cik nu iespējams, ikdienā cen-
šamies padarīt iemītnieku dzīvi in-
teresantāku. Katrs var nodarboties 
ar to, kas sirdij tuvāks un patīka-
māks. Var piedalīties dziedāšanas 
pulciņā, spēlēt galda spēles, tie, 
kuriem vairāk gribas kustēties, 
iet uz vingrošanas nodarbībām. 
Ir klienti, kuri ada, darina dažāda 
veida apsveikuma kastītes, ko dā-
vina sev tuviem cilvēkiem, zīmē, 
krāso. Iemītnieki labprāt darbojas 
speciāli viņiem labiekārtotajā 
virtuvē – cep cepumus, gatavo 
uzkodas, salātus. Daudzi lasa grā-
matas, ko mums sagādā Kuldīgas 
pilsētas bibliotēka. Mums ir vai-
rākas idejas, kādas vēl aktivitātes 
piedāvāt saviem iemītniekiem. Vai 
tās realizēsies, lielā mērā atkarīgs 
no klientiem pašiem.

Ikdiena ir ikdiena, bet arī svētki 
ir vajadzīgi visiem, tāpēc mēs tos 

Iemītnieki iejutušies jaunajā pansionātā

radām kopā. Uz visiem svētkiem 
darbinieki dekorē telpas, bet dažu 
pasākumu rīkošanā piedalās arī 
iemītnieki. Dzīvi jaunajā mājvietā 
arī sākām ar svētkiem – nākamajā 
dienā pēc ievākšanās,  1. oktobrī,  
svinējām Starptautisko senioru die-
nu. Ļaudis priecēja Ēdoles pagasta 
meiteņu ansamblis ar ļoti jauku, 
sirsnīgu koncertu, dažus apciemoja 
tuvinieki. Kā jau svētkos, neizpalika 
arī torte.  Mārtiņdienas gatavošanā 
piedalījās arī paši klienti – kopīgi 

cepām cepumus, gatavojām cienas-
tu svētku galdam un darbojāmies 
paši – minējām mīklas, centāmies 
atcerēties ticējumus un paražas 
saistībā ar Mārtiņiem. Svinējām 
arī 18. novembri, tad mūs priecēja 
Snēpeles pagasta vīru ansamblis 
un kapela. Jaunajā mājvietā esam 
ieviesuši jaunu tradīciju – mēneša 
jubilāru godināšanu mēneša pēdējā 
piektdienā. Tad tiek izdomāts kaut 
kas īpašs katram gaviļniekam – skan 
apsveikuma vārdi, dziesmas un ir 

cienāšanās ar lielo jubilejas torti.
Pavisam noteikti ikviens klients 

mums ir cilvēks, kuram ir vajadzīga 
palīdzība, sapratne un labi vārdi. 
Tāpēc arī iemītnieki no mūsu dar-
biniekiem saņem mīļumu, gādību 
un cieņas pilnu attieksmi, lai viņi 
justos labi. 

SanITa DZInTara, 
SIa “Kuldīgas slimnīca” ilgstošas 
sociālās aprūpes nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErGa foto

Pansionāta iemītnieki gaidot svētkus, cep cepumus.

Līdz 25. decembrim SVĒTKu LaIKS Kuldīgā
KuLDĪGaS rāTSLauKumā ZIEmaSSVĒTKu TIrDZIŅš
Aicinām iegriezties ziemīgi zaigojošajos stikla namiņos.
Lielākajā namiņā savu preci piedāvās lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība “Kuldīgas labumi”, bet mazākajā tirgotāji un prece 
ik dienu būs cita.
Tirdziņa darba laiks:
Piektdien, 9. decembrī,  12.00–18.00
Sestdien, 10. decembrī, 10.00–18.00
Svētdien, 11. decembrī, 12.00–16.00
Piektdien, 16. decembrī, 12.00–18.00
Sestdien, 17. decembrī,        10.00–18.00
Svētdien, 18. decembrī, 12.00–16.00
Ceturtdien, 22. decembrī, 12.00–18.00
Piektdien, 23. decembrī, 12.00–18.00
Sestdien, 24. decembrī, 10.00–15.00
Svētdien, 25. decembrī, 12.00–15.00

VEcā rāTSnama DarBnĪca PIEauGušajIEm
Jaunas prasmes apgūt nekad nav par vēlu! 
Tikai par vienu eiro! 24. decembrī par 0,50 EUR, bet 3. un 25. decembrī – 
bez maksas!

Piektdien, 9. decembrī, 16.00–18.00 – gleznotas Ziemassvētku kartītes 
kopā ar Ievu Vītolu-Lindkvistu
Sestdien, 10. decembrī, 12.00–16.00 – piparkūkas kopā ar Dailu Vanagu
Svētdien, 11. decembrī, 12.00–15.00 – vēja zvani kopā ar “Jūras rotām”
Piektdien, 16. decembrī, 16.00–18.00 – iekštelpu dekori no dabas ma-
teriāliem
Sestdien, 17.decembrī, 12.00–16.00 – tāšu un skalu darbnīca kopā ar 
meistari Ingu Kļavu
Svētdien, 18. decembrī, 12.00–15.00 – suņu vilnas vērpšana kopā ar 
Brigitu Liepiņu 
Piektdien, 23. decembrī, 16.00–18.00 – dāvanu saiņošana kopā ar Dainu 
Girvaiti
Sestdien, 24. decembrī, 12.00–15.00 – laimes liešana kopā ar Liju Niedru 
Svētdien, 25. decembrī, 12.00–15.00 – svētki mūsmājās. Karamelizēto 
ābolu un karsto dzērienu darbnīca

rūķu PILS “DIVaS SPIcES” rāTSLauKumā
Piektdien, 9. decembrī 
16.00 – Ziemassvētku karaoke
16.30 – spēlē Rūķu duets
17.00 – Kuldīgas amatierteātra izrāde “Gražīgais Ziemassvētku vecītis”
17.30 –  rotaļu programma kopā ar Ziemassvētku vecīša ģimeni

Sestdien, 10. decembrī 
12.00 – blēņojas bērnu un jauniešu teātris “Focus”
12.30 – spēlē Rūķu duets
13.00 – lielais Laimes rats

14.00 – Rūķu ziemas šeptes
15.00 – rotaļu programma “Zem lielās rūķa mices”

Svētdien, 11. decembrī 
12.00 – spēlē saksofonistu ansamblis
12.30 – spēlē Rūķu duets
13.00 – lielais Laimes rats
14.00 – izrāde “Medus rausis”
14.30 – rotaļu programma ar pārsteiguma tēliem

Piektdien, 16. decembrī 
16.00 – “Smurfīgie Ziemassvētki”
16.50 – Rūķi rūķojas
17.20 – “Smurfīgie Ziemassvētki” turpinās

Sestdien, 17. decembrī 
12.00 – Rūķu rīta rosme
12.30 – blēņojas bērnu un jauniešu teātris “Focus”
13.00 – Ziemassvētku trakums kopā ar “Kāruma” Vārnu
14.00 – dzied popgrupa “Putiņas”
14.30 – “Kārums”. Vārna. Ziema. Trakums.
15.30 – Ziemassvētku karaoke

Svētdien, 18. decembrī 
12.00 – mūzikas un modes studija “Mona”
12.45 – spēlē Rūķu duets
13.15 – lielais Laimes rats
14.00 – Alises Ziemassvētki Brīnumzemē. Cirks “Beztemata”
 
ceturtdien, 22. decembrī
16.00 – Rūķu ziemas šeptes
17.00 – “Čučumuižas” Ziemassvētku pasaka

Piektdien, 23. decembrī 
16.00 – Rūķa āra sporta studija
17.00 – muzikāla pasaka “Ziemassvētku vecīša cimdiņš”. Pasaku stāsta 
pasaku Burvis – Jānis Skanis, dzied un spēlē pelīte Pīka – Samanta Tīna 
un galma āksts Punktiņš – Atis Auzāns

Sestdien, 24. decembrī
12.00 – Rūķi rūķojas
12.30 – spēlē Rūķu duets
13.00 – lielais Laimes rats
14.00 – cirka “Beztemata” Ziemassvētki ar Rūķelfiem

Svētdien, 25. decembrī (12.00–14.00)
12.00 – Rūķa dzimšanas dienas svinības. Ciemos nāk radošās apvie-
nības “Pasaku nams” Rūķu meitenes un sniegavīrs Olafs

rūķa ISTaBa LIEPājaS IELā 3, KuLDĪGā
Rūķa istabā ielūkoties, piesēst un vēstuli uzrakstīt varēsiet par baltu velti, 
bet darbu steigas pārņemto Rūķi, viņa draugus, Rūķa māmiņu, vecmāmiņu, 
krustmātes un Ziemassvētku vecīti sastapsiet tikai laimīgajās stundās.
Tad gan ņemiet līdzi 50 centus un nāciet tos satikt!
Istabā omulīgi sprakšķēs krāsns, kūpēs tēja un smaržos piparkūkas, bet 
jūs varēsiet apskatīt, kā īsti viņi tur dzīvo, kā notiek dāvanu gatavošana 
un kopīgi apgūt svarīgākās Rūķu zinības.

IELĀGOJIET!
rūķa DZImšanaS DIEnaS SVInĪBaS 
svētdien, 25. decembrī, 12.00 Rātslaukuma Rūķu pilī

rūķa ISTaBaS DarBa LaIKS: 
darbdienās no 11.00 līdz 18.00,
 sestdienās, svētdienās un svētku dienās no 12.00  līdz 14.00,
 pirmdienās Rūķa istaba būs ciet!

LaImĪGāS STunDaS:
Trešdien, 7. decembrī, 16.00–18.00 – mazā Elfa dāvanu maiss
Ceturtdien, 8. decembrī, 16.00–18.00 – Dailas piparkūkotava
Sestdien, 10. decembrī, 12.00–14.00 – Adventes plaukstiņvainags
Svētdien, 11. decembrī, 12.00–14.00 – origami locītava
Otrdien, 13. decembrī, 16.00–18.00 – eņgelīša galda karte 
Trešdien, 14. decembrī, 16.00–18.00 – ciemos pie Eglīšu Rūdolfa
Ceturtdien, 15. decembrī, 16.00–18.00 – “Tūkstoš sniegpārslu” darbnīca
Piektdien, 16. decembrī, 16.00–18.00 – “Tinam bērza kažociņu”
Sestdien, 17. decembrī, 12.00–14.00 – “Iededz savu rīta zvaigzni!”
Svētdien, 18. decembrī 12.00–14.00 – “Pinam svecei paklājiņu”
Otrdien, 20. decembrī, 16.00–18.00 – saldumbumbu darītava
Trešdien, 21. decembrī, 16.00–18.00  – brīnumegļu audzētava
Ceturtdien, 22. decembrī, 16.00–18.00 –  “Uztaisi to – nezin ko!”
Piektdien, 23. decembrī, 16.00–18.00 –  Pasaku rūķa noslēpums
Sestdien, 24. decembrī, 12.00–14.00 – Rūķis pošas svētkiem
  
Ieejas kartes noteikti saglabājiet, jo 25. decembrī – Rūķa dzimšanas die-
nā – tās jums var sagādāt pārsteigumus.
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“Kuldīgas siltumtīkli” oktobra 
beigās izbūvējuši siltā ūdens 
piegādi Kuldīgas Centra vidus-
skolas virtuvei, kā arī ierīkojuši 
attālināti vadāmus automātiskos 
kontrolierus ūdens un tempe-
ratūras regulēšanai mācību 
iestādē.

“Lai Kuldīgas Centra vidusskola 
varētu saņemt silto ūdeni no “Kul-
dīgas siltumtīkliem”, rekonstruējām 
siltummezglu un uzlikām automā-
tiskos kontrolierus jeb regulatorus, 
kurus var vadīt arī attālināti, izman-
tojot internetu. Tagad skolas saim-
nieks, pievienojoties sistēmai, no 
jebkuras vietas var regulēt gan siltā 
ūdens, gan telpu temperatūru. Pirms 
rekonstrukcijas visi iestatījumi bija 
jāievada manuāli uz vietas,” pauž 
SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes 

priekšsēdētājs Artis Roberts.
“Nepieciešamība pēc siltā ūdens 

ierīkošanas virtuvē bija, jo darbdie-
nās ēdināšana skolā tiek organizēta 
trīs maiņās, kopumā paēdinot ap 700 
cilvēku. Ar esošajiem elektriskajiem 
boileriem jeb ūdens sildītājiem 
nepietika, lai nodrošinātu karsto 
ūdeni katlu, pannu un citu lielo 
trauku mazgāšanai. Tā kā skolu ap-
kurina “Kuldīgas siltumtīkli”, tad 
nolēmām uzrunāt uzņēmumu arī 
par siltā ūdens ievilkšanu virtuvē,” 
stāsta Kuldīgas Centra vidusskolas 
direktores vietnieks saimnieciskajā 
jomā Aldis Šternbergs.

Skolas saimnieks saka, ka pēc 
siltummezgla rekonstrukcijas var 
daudz ērtāk pārvaldīt siltuma padevi. 
Lai ekonomētu, telpu temperatūra 
tiek samazināta gan brīvdienās, gan 
pēcpusdienās, gan nakts stundās. Arī 

tad, ja laukā spīd saule un ir silts, 
nav nepieciešams maksimālais sil-
tums. Tagad internetā var ērti sekot 
līdzi siltuma patēriņam pa stundām, 
dienām, nedēļām, mēnešiem. Var 
skatīties grafikus un tos salīdzināt.

Kopējās darbu izmaksas ir ap 
2800 eiro.

A.Šternbergs atklāj, ka nākamais 
projekts ir siltā ūdens piegādes ierī-
košana labierīcībās, kas izvietotas 
mācību iestādes četros stāvos. Izliet-
nes aprīkos ar jaucējkrāniem, kuri 
dozēs arī ūdens daudzumu. “Kul-
dīgas siltumtīkli” palīdzējuši rast 
tehnisko risinājumu un izstrādājuši 
tāmes, lai jau tuvākajā laikā skolēni 
varētu mazgāt rokas siltā ūdenī. 

anITaS ZVInGuLES,
 SIa “Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi” sabiedrisko attiecību 
speciālistes, teksts un foto

Slēdz sadarbību ar Ventspils Augstskolu
17. novembrī Kuldīgas Centra 
vidusskolas (KCV) direktore 
brigita Freija un Ventspils 
Augstskolas (VeA) rektora vie-
tas izpildītājs Kārlis Krēsliņš 
parakstīja sadarbības līgumu. 

Plānots, ka visciešākā sadarbība 

skolai veidosies ar VeA Tulkošanas 
studiju un Informācijas tehnoloģiju fa-
kultāti. Iespējamās sadarbības formas 
plānotas visdažādākās: tiks organizēts 
elektronikas pulciņš un izmantotas 
augstskolas moderni aprīkotās la-
boratorijas, būs konsultācijas radio 
amatierismā un sadarbība vidussko-

lēnu zinātniski pētnieciskās darbības 
jomā, skolēni apmeklēs arī augstskolas 
starptautisko radioastronomijas centru 
Irbenē. Par to plašāk informēja IT 
fakultātes dekāns Māris Ēlerts.

“Svešvalodas ir pragmatiska ne-
pieciešamība, nevis luksusa lieta,” 
tāds ir Tulkošanas studiju fakultātes 

dekāna Guntara Dreijera viedoklis. 
Viņu priecēja iespējamā sadarbība 
ar DSD vācu valodas diploma skolu, 
nākotnes plānos ietilpst īpaši vidus-
skolēniem organizētas svešvalodu 
nodarbības VeA.

Vidusskolai ir svarīga šāda sadar-
bība ar augstskolām, lai radītu iespēju 

skolēniem veiksmīgāk veidot savu 
karjeru, padziļināti iepazīt augstskolu 
piedāvājumu. Savukārt VeA sadarbī-
bas līgumi sniedz iespēju palielināt 
augstskolas konkurētspēju, zinātnes 
un pētniecības attīstību.

BrIGITa FrEIja, 
KcV direktore

Šajā mācību gadā jau divas Kul-
dīgas Alternatīvās sākumskolas 
klases sportos vairāk nekā pare-
dzēts mācību programmā – 4.a 
klasei, kas Latvijas Olimpiskās 
komitejas projektā “Sporto visa 
klase” iesaistījās jau pērn, šogad 
pievienojusies arī 3.b klase. 
Projekts iesākās novembrī ar 
svinīgu pasākumu Valmierā.

4.a klases audzinātāja Lāsma Ba-
lode stāsta, ka viņas audzēkņi, kuri 
iespēju sportot vairāk un dažādāk 
baudīja jau iepriekšējā mācību gadā, 
kopā ar skolotājiem un vecākiem ļoti 
gaidījuši projekta sākumu. Projekts 
neaprobežojas tikai ar piecām sporta 
stundām nedēļā – “Sporto visa kla-
se” rīkotāji seko līdzi arī skolēnu 
sekmēm, kas ļoti motivējot bērnus 
cītīgi mācīties. Jūtama esot skolēnu 
fiziskā izaugsme – viņi kļuvuši 
daudz sportiskāki un attīstītāki. Kul-
dīdznieki lepojas ar to, ka aizvadītajā 
mācību gadā 43 klašu konkurencē 
izdevies tikt labāko pieciniekā. Kā 
pērnās sezonas uzvarētāji Kurzemē 
4.a klases skolēni saņēmuši skaistus 
jaunus tērpus. Arī pērn bez sacensī-
bu rezultātiem vērtētas skolēnu sek-
mes valsts diagnosticējošajā darbā 
3. klasēm. Vēl skolēniem katru gadu 

jāveic kāds labs darbs. Skolotāja 
uzteic savus audzēkņus – kolektīvs 
esot ļoti labs, bērni ir draudzīgi, cen-
tīgi un aktīvi, čīkstētāju neesot. Lielu 
atbalstu sniedz arī audzēkņu vecāki.

Gandarīta par iesaistīšanos pro-
jektā ir arī jaunpienācēju 3.b klases 
audzinātāja Santa Reimane. “Bērni 
ir entuziastiski, ar mirdzošām acīm. 
Slodze un atbildība būs liela, taču 
visi esam apņēmības pilni sasniegt 
prasīto gan sportiskā, gan sekmju 
ziņā. Ikvienam tas ir papildu stimuls 
vairāk censties. Bērniem ir prieks 
par jaunajām formām un skolas 
somām. Arī iespēja apmeklēt ba-
seinu skolēniem ir piedzīvojums, jo 
liela daļa bērnu vēl nav iemācījusies 
peldēt – šī būs lieliska iespēja to 
apgūt. Arī vecāki ir priecīgi, ka viņu 
atvasēm dota iespēja pilnveidoties 
fiziski, tādēļ ir atsaucīgi. Ceram uz 
izdošanos un tikpat entuziastisku 
turpinājumu visā mācību gadā,” 
pauž S. Reimane.

Projekts “Sporto visa klase”, 
kas visā Latvijā norisinās jau trešo 
gadu, paredz trīs fakultatīvās sporta 
nodarbības nedēļā papildus divām 
obligātajām sporta stundām, kas 
notiek mācību programmas ietvaros. 
Viena papildu nodarbība ir peldēša-
na, otra – sporta spēles vai stunda 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 
saņem atzinību par sasniegumiem latviešu valodā

16. novembrī Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vidusskola 
(KMHZV) saņēma Draudzīgā aici-
nājuma fonda balvu par sasniegu-
miem latviešu valodas mācīšanā.

Balvā skola saņēma statuju “Mazo 
pūci”, diplomu un grāmatu. Tā pa-
sniegta specializēto skolu grupā pēc 
centralizēto eksāmenu rezultātiem 
2015./2016. mācību gadā. Latviešu 

valodu KMHZV audzēkņiem māca 
skolotāja Rita Kunga.

KMHZV arī iepriekš atzinīgi novēr-
tēta – 2001. gadā saņemta “Lielā pūce” 
par 3. vietu pilsētu skolu grupā, 2004. 
gadā iegūta balva “Ceļamaize”, savukārt 
2009. gadā specializēto skolu grupā 
kopvērtējumā iegūta 2. vieta; 2011. gadā 
– 2. vieta latviešu valodā, 2012. gadā 
iegūta 2. vieta gan latviešu valodā, gan 
matemātikā, bet kopvērtējumā – 3. vieta. 

KMHZV izsaka pateicību R. Kungai 
par uzcītīgu darbu un sasniegumiem, 
kā arī fonda priekšsēdētājam Jānim 
Endelem par tradīcijas kopšanu.

2000. gadā Draudzīgā aicinājuma 
fonds iedibināja ceļojošo “Draudzīgā 
aicinājuma balvu” skolām par sasniegu-
miem iepriekšējā mācību gadā, pirmajā 
gadā apbalvojot 18, turpmākajos – 30 
Latvijas skolas. Fonds darbojas, lai dotu 
ieguldījumu Latvijas izglītības attīstībā 

un celtu izglītības prestižu, stimulējot 
skolēnu un skolotāju konkurētspējīgu 
intelektuālā potenciāla paaugstināšanu, 
atbalstot izglītības, kultūras un sporta 
aktivitātes. Fonda darbību atbalsta 
arī bijušais Valsts prezidents Guntis 
Ulmanis, bijušais izglītības ministrs 
Jānis Vaivads.

SIGnETa LaPIŅa, sabiedrisko attiecī-
bu speciāliste

Publicitātes foto

Rekonstruē siltummezglu Kuldīgas Centra vidusskolā

Kuldīgas centra vidusskolas direktores vietnieks saimnieciskajā jomā aldis štern-
bergs gandarīts par siltā ūdens piegādi skolas virtuvē un iespēju attālināti kontrolēt 
gaisa temperatūru mācību iestādē.

Šogad vairāk sportos jau divas klases

svaigā gaisā, savukārt trešā – stājas 
korekcijas un vispārējās fiziskās sa-
gatavotības nodarbība. Nodarbības 
notiek saskaņā ar Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijas izstrādātu 
metodisko materiālu. Projektam 
nepieciešamo līdzfinansējumu no-
drošina pašvaldība.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
SIGnETaS LaPIŅaS foto

Projektā “Sporto visa klase” šogad piedalās divas Kuldīgas alternatīvās sākumskolas klases – 3.b un 4.a klase.
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SPorTa PaSāKumI DEcEmBrĪ

Pensionāru mājamatnieku veikala “ARtAVA” 
Ziemassvētku darba laiks:

12.–23. decembrī veikals būs atvērts 11.00–18.00,
24. decembrī – 10.00–14.00,
28.–30. decembrī – 11.00–17.00.
Veikaliņā ikviens varēs atrast ko noderīgu sev, ģimenei un draugiem 

svētkos. Katra lieta ir pensionāru izauklēta un no sirds gatavota.
Veikals atrodas Baznīcas ielā 32a (“Vāverītes” telpās).

arTa GuSToVSKa foto

Iznācis ISSP plānotājs 2017. ga-
dam, kura 53 atvērumos skatāmi 
Starptautiskās fotogrāfijas vasa-
ras skolas dalībnieku un pasnie-
dzēju autordarbi. 

Biedrība “ISSP” plānotāju izdod 
jau piekto reizi. Šogad izdotais 
2017. gadam ir lielisks dizaina 
objekts, kurā publicēti laikmetīgās 
fotogrāfijas autoru oriģināldarbi. 53 
nedēļu atvērumos redzami Starp-
tautiskās fotogrāfijas vasaras skolas  
dalībnieku un pasniedzēju darbi, kas 
radīti šā gada augustā Kuldīgā un tās 
apkārtnē. Šogad vasaras skolā pieda-
lījās 73 fotogrāfi no 25 valstīm, kā 
arī astoņi Pelču pagasta iedzīvotāji, 
radot fotogrāfijas, instalācijas, grā-
matas, multimediju un video darbus.  

Plānotājus var iegādāties inter-
netā, kā arī atsevišķos dizaina un 

Aicina mentorus jauniešiem
biedrība “Mentor Latvia” 
izsludina pieteikšanos mentor-
programmai – kļūt par atbalstu 
jauniešiem, kuriem grūti pielā-
goties patstāvīgai dzīvei, jo viņi 
nesaņem atbalstu no ģimenes.

Programma ar mentoru palīdzību 
sniedz praktisku un emocionālu 
atbalstu jauniešiem, palīdzot tiem 
iepazīt veselīgu dzīvesveidu, ie-
saistot dažādās aktivitātēs un iepa-
zīstinot ar reālām dzīves situācijām. 
Programmā piedalās jaunieši, kuri 
dzīvo ārpusģimenes aprūpē, kā 
arī tie, kuru ģimenēs ir ierobežota 
spēja sniegt nepieciešamo atbalstu. 
Mentors šajā projektā ir padomde-
vējs – pieaugušais, jaunieša atbalsta 
un uzticības persona, kas uzklausa 
jaunieti, pavada kopā ar viņu laiku 
dažādās brīvā laika aktivitātēs un 
palīdz labāk sagatavoties patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai.

Katram jaunietim tiek nodroši-
nāts individuāls mentors. “Mentor 
Latvia” pirms programmas uzsāk-
šanas individuāli intervē gan men-

torus, gan jauniešus, lai izveidotu 
pēc iespējas saderīgāku mentorpāri.

Programma ilgst vienu gadu, 
mentoram un jaunietim tiekoties vis-
maz divas reizes mēnesī. Paredzēta 
arī kabatas nauda tikšanās un dažādu 
pasākumu apmeklēšanas izdevumu 
segšanai – 168 EUR gadā.

2017. gada mentorpogrammai 
Kuldīgā interesenti no 25 gadu vecu-
ma var pieteikties līdz nākamā gada 
7. janvārim, aizpildot pieteikuma 
anketu www.mentor.lv un nosūtot to 
uz info@mentors.lv. Jautājumu vai 
neskaidrību gadījumā aicina sazinā-
ties ar Ļubovu Vasečko, “Mentor Lat-
via” reģionālo koordinatori (Lubova.
Vasecko@mentor.lv, 27063307).

“Mentor Latvia” ir nevalstiska 
organizācija, kas darbojas Rīgā, 
Tukumā, Saldū un Jelgavā, tās ide-
ja nākusi no Zviedrijas. Ar pirmā 
Latvijas prezidenta mazmazdē-
la Aleksandra čakstes iniciatīvu 
mentorprogramma kopš 2010. gada 
darbojas arī Latvijā.

SIGnETa LaPIŅa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Kad bērni “noiet no trases”
bērnam piedzimstot, mēs lolo-
jam ilūzijas par viņa nākotni. 
Plānojam, kurā bērnudārzā viņš 
ies, kuru skolu beigs, par ko 
dzīvē kļūs. 

Tomēr, kad pēkšņi tiek saņemta 
ziņa no skolas vai kādas citas atbil-
dīgas institūcijas, ka ar jūsu bērna 
uzvedību kaut kas nav kārtībā, var 
rasties ne visai pozitīvas emocijas 
– visbiežāk dusmas, neizpratne, 
vilšanās, bailes, noliegums.

Strādājot Kuldīgas novada paš-
valdības aģentūrā “Sociālais die-
nests”, jau otro gadu savā ikdienā 
tiekos ar bērniem un jauniešiem, 
kuri nonākuši situācijās, kuras paši 
nespēj atrisināt. Tie ir bērni un jau-
nieši, kuri izdarījuši likumpārkāpu-
mu, kuriem grūtības sagādā skolas 
apmeklēšana un uzvedība, kuriem 
ir zems sekmju līmenis un kuri lieto 
atkarību izraisošas vielas. Pieredze 
rāda, ka vienam jaunietim var būt 
vairāku šo lietu kombinācija.

Mans sociālā darba mērķis ir no-
vērst vai mazināt jaunieša negatīvo 
rīcību un atrast veidu, kā mainīt 
viņa domāšanu un uzvedību caur 
pozitīviem piemēriem.

Saņemot informāciju no atbildī-
gās institūcijas par nepieciešamību 
iesaistīties bērna uzvedības problē-
mu risināšanā, sociālais darbinieks 

veic bērna un ģimenes situācijas 
izpēti sadarbībā ar izglītības iestā-
des speciālistiem, ģimenes ārstu un 
citiem informācijas resursiem un 
speciālistiem, kas iesaistīti starppro-
fesionāļu komandas darbā, izmanto-
jot pašvaldībā pieejamos resursus.

Sociālais darbinieks sadarbībā 
ar bērnu un viņa vecākiem vai 
likumiskajiem pārstāvjiem sastāda 
individuālu uzvedības sociālās ko-
rekcijas programmu, kurā ir apko-
poti ģimenei vai bērnam sniedzamie 
atbalsta veidi, piemēram, psihologa 
konsultācijas, atbalsta grupas, kon-
sultācijas vai apmācības vecākiem, 
kā arī jebkura cita pašvaldībā pie-
ejama atbalsta forma, kas atbilstoši 
ģimenes un bērna vajadzībām spēs 
risināt šo ģimenes problēmsituāciju. 

Programmā tiek izvirzīti īster-
miņa un ilgtermiņa mērķi, slēgts 
sadarbības līgums, veikts sociālais 
darbs ar bērnu un viņa vecākiem 
vai likumiskajiem pārstāvjiem, no-
drošināta sociālo pakalpojumu un 
sociālā palīdzība un nepieciešamo 
resursu piesaiste, veikta programmā 
noteikto uzdevumu izpildes uzrau-
dzība un kontrole, vienu reizi mēnesī 
tiek organizēta gadījuma risināšanā 
iesaistīto starpprofesionāļu tikšanās. 
Pēc individuālās programmas izvei-
došanas var sākties tās īstenošana, 
ko vada sociālais darbinieks, bet 

ar bērnu un vecākiem tiek noslēgts 
sadarbības līgums.

Jāuzsver, ka, sniedzot palīdzību 
bērniem, kuriem nepieciešama uz-
vedības sociālā korekcija, jāatceras, 
ka tā nav tikai bērna problēma. 
Tajā ļoti liela nozīme ir vecākiem 
un viņu izpratnei gan par savām 
prioritātēm, gan par to, kādu vērtību 
sistēmu būvējam savā bērnā. Tāpat 
jāatceras, ka uzvedības sociālā 
korekcija nav vienas nedēļas vai 
viena mēneša aktualitāte. Tas ir 
ilgstošs process, kurā pat nelielas 
pozitīvas izmaiņas bērnā rada goda 
raksta vērtu motivāciju, tikai tas ir 
jāpamana un jāspēj novērtēt – gan 
vecākiem, gan speciālistiem. Savu-
kārt sabiedrībai ir svarīgi saprast, 
ka sociālā darba rezultāts nav 
tikai pamanāmi uzlabojumi klienta 
dzīvē, bet arī tas, ka situācija nav 
kļuvusi sliktāka.

Konsultācijas un palīdzību par 
bērnu un jauniešu uzvedības sociālo 
korekciju varat saņemt pie sociālās 
darbinieces Agneses Inapšas “Soci-
ālā atbalsta – resursu centrā”, Liepā-
jas ielā 37, 1. stāvā, kā arī zvanīt pa 
tālruni 63323427; 27020739; e-pasta 
adrese: agnese.inapsa@kuldiga.lv.

aGnESE InaPša, 
“Sociālā atbalsta – resursu centra” 

vadītāja/sociālā darbiniece

2017. gada plānotājā 25 valstu fotogrāfu darbi

grāmatu veikalos Rīgā.
Izdevums tapis sadarbībā ar 

Kuldīgas novada pašvaldību un AS 
“Antalis”. Dizaina autori – ISSP ilg-
gadējie partneri apvienība “rabit!!” 
(Artis un Rūta Brieži).

Vairāk informācijas par plānotā-
ju: http://ej.uz/planotajs_2017

IEVa rauDSEPa, 
ISSP projektu vadītāja

Publicitātes foto

Iznācis jaunais plānotājs ar Starptautiskās fotogrāfijas vasaras skolas dalībnieku 
un pasniedzēju fotogrāfijām.

26. un 27. novembrī Kuldīgas 
kultūras centrā notika Kuldīgas 
novada amatierteātru skate, kurā 
piedalījās septiņi kolektīvi, rādot 
lielisku sniegumu un saņemot bal-
vas “Zelta mats” un “Zelta bize” 
dažādās nominācijās.

Skatē piedalījās Kuldīgas kustību 
teātra mākslas studija “Puple-Line” 
ar Katlīnas Annas Tompsones izrā-
di “Pieskāriens”, Vārmes pagasta 
amatierteātris “Es un Tu” ar Aivas 
Birbeles izrādi “Kapusvētku PR”, 
Kurmāles pagasta amatierteātris ar 
Lijas Brīdakas, Guntas Krauzes dzejas 
izrādi “Soļi tumsā”, Snēpeles kultū-
ras nama amatierteātris ar Evelīnas 
Grāmatnieces izrādi “Jaunsaimnieka 
līgavas”, Kuldīgas ģimeņu teātris ar 
Henrika Ibsena izrādi “Pērs Gints”, 
Kuldīgas kultūras centra amatierteāt-
ris ar Antona čehova viencēlieniem 
“Bildinājums” un “Lācis”, jauniešu 
teātris “Focus” ar improvizācijas 
izrādi “Spēle”.

Žūrijā bija gan pašmāju teātru 
mākslas speciāliste Ance Priede, 

Kuldīgas izcelsmes režisors, Latvijas 
Kultūras akadēmijas Radošās darbības 
centra jaunrades projektu koordinators 
Juris Jonelis, gan arī Latvijas Nacio-
nālā kultūras centra padomes eksperte 
un amatierteātra režisore Zane Pamše.

Žūrijas vērtējumā šī gada iestudē-
jumi bija ļoti labā līmenī un apliecināja 
Kuldīgas novada amatierteātru labo 
prasmi. Kultūras nodaļas speciāliste 
Terēza Strauta pastāstīja: “Šajā gadā 
bija vērojams mākslinieciski augsts 
sniegums, kvalitatīvs un ar labu gau-
mi. Mākslinieki veidoja lielāku saikni 
ar skatītājiem. Žūrijai un aktieriem 
sajūtas par padarīto bija pozitīvas.”

Balva “Zelta mats” tika piešķirta 
šādās nominācijās: par labāko sceno-
grāfiju – izrādei “Kapusvētku PR”, 
labākajam muzikālajam noformē-
jumam – Gunai Pūcītei izrādē “Soļi 
tumsā”, labākajai kustību horeogrā-
fijai – Baibai Rozevskai izrādē “Pērs 
Gints”, par izcilu aktiermeistarību 
kopīgā ansamblī – Kuldīgas kustību 
teātra mākslas studijai “Puple-Line” 
izrādē “Pieskāriens”; nominācija 
“Perspektīva talanta pirmie soļi uz 

skatuves” – Kristiānai Zingbergai par 
lomu Natalija Stepanova viencēlienā 
“Bildinājums”, labākajam aktierim 
pirmā plāna lomā – Gatim Učam par 
lomu Grigorijs Stepanovičs Smirnovs 
viencēlienā “Lācis”, labākajai aktrisei 
pirmā plāna lomā – Edītei Krasno-
pai par lomu Marija Kalniņa izrādē 
“Kapusvētku PR”, labākajai aktrisei 
otrā plāna lomā – Inesei Afanasjevai 
par Marfas lomu izrādē “Bildinā-
jums”, labākajam aktierim otrā plāna 
lomā – Dāvim Jansonam izrādē “Spē-
le”, labākajam režisoram – Daigai 
Pirtniecei. Savukārt galveno balvu 
“Zelta bize” saņēma divas labākās 
izrādes: Kuldīgas amatierteātra izrā-
de “Bildinājums” un “Lācis”, kā arī 
Kuldīgas ģimeņu teātra “Pērs Gints”. 
Abas izrādes tika izvirzītas Latvijas 
amatierteātru iestudējumu Kurzemes 
reģionālajai skatei, kas notiks nākamā 
gada 22.–26. februārī Ventspils kultū-
ras centrā.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Amatierteātru skate mākslinieciski 
augstā līmenī

Gara spēkā radīta māksla – ikonas
Aicinām uz neparastu Ziemas-
svētku izstādi “Gods Dievam 
augstībā!”, kuru uz Kuldīgas no-
vada muzeju ir atveduši Latvijas 
Kristīgās akadēmijas ikonogrāfi 
– akadēmijas studenti, pasnie-
dzēji un absolventi.

Akadēmija ir vienīgā mācību 
iestāde Eiropā, kur bakalaura un 
maģistra līmenī ir iespēja apgūt ka-
noniskās ikonogrāfijas prasmes. Iz-
stādes atklāšana 18. decembrī 15.00.

Gars rada formu. Forma liecina 
par garu, ar kādu mākslas darbs ir 
radīts. Ikonogrāfiskā forma ir sena, 

vienkārša, tīra un harmoniska.
Šajā izstādē ikonas vēsta par ticībā 

uz Kristu tapušiem tēliem,  kuri, tos 
aplūkojot, palīdz tuvoties un iekļūt 
sakrālā telpā – piedzīvot sastapšanos 
ar pašu lielāko dievišķo notikumu – 
Dieva piedzimšanu par cilvēku – ar 
nodomu glābt cilvēku no ļauna un 
pārradīt jaunai dzīvei kopā ar paša 
Kristus dibināto Baznīcu, kurā spēcī-
gi darbojas Dieva Gars. Tieši šī gara 
inspirētas top ikonas.

KrISTa janSonE, 
Kuldīgas novada muzeja mārketinga 

un izglītības nodaļas vadītāja

10.XII 10.00 Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā U-11 grupā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
10.XII 11.00 LJBL–LR čempionāts basketbolā jauniešiem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
10.XII 17.00 Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC “Nikers”–TFK “Salaspils/TENTE”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.XII 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
13.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības basketbolā 2003.–2004. g.; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, 2. vidusskola, Jelgavas iela 62, Kuldīga
14.XII 10.00 Sacensības pirmsskolas izglītības iestādēm; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
16.XII 20.00 Latvijas florbola junioru līga U-19: Kuldīgas NSS–Rīgas “Lauvas”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
17.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
17.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā, fināls vīriešiem; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
17.XII 12.00 Nacionālās līgas čempionāts volejbolā sievietēm; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
17.XII 12.00 LVF kausa izcīņas fināls volejbolā U-15 zēniem; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā, fināls sievietēm; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
18.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.XII  14.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS–Rēzeknes novads; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.XII  18.00 Latvijas kausa izcīņa telpu futbolā, 1/8 fināls: FC “Nikers” – TFK “Salaspils/TENTE”; 
  KNSS halle, Piltenes ielā 25, Kuldīga
26.XII 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts galda tenisā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.XII 11.00 Ziemassvētku turnīrs volejbolā ģimeņu komandām; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga



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

KIno aFIša

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

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

2016. gada 6. decembris

DacE PušĪLoVa, 
rendas kultūras darba organizatore

Reiz sen senos laikos radās sāpe. Tā 
drūmā, negantā, tā, kura nevienam 
nav mīļa. Bet viņa radās, un viss. 
Cilvēki lūdzās, lai sāpes pierimst, un 
tapa sadzirdēti, jo kāds klusi iečuk-
stēja ausī – es esmu ar tevi. Es esmu 
eņģelis, kas kaut nedaudz atbrīvos jūs 
no ciešanām, no bailēm, no sāpēm. 
Es jūs apsegšu ar saviem baltajiem 
spārniem un jūsu sāpes mazināšu. Es 
katru dienu modīšos kopā ar jums, 
pieklauvēšu pie jūsu sirsniņas durvīm 
un došu jums spēku. Spēku dzīvot 
un pašiem labestību just. Ar katru 
elpas vilcienu likšu jums saprast, ka 
es esmu pie katra no jums. Bet vai 
jūs esat ar mani? Es lūgšu no savas 
sirds par katru no jums, kas dzīvojat 
uz šīs zemes. Lūgšu par tiem, kam 
sāp. Lai ikvienam pietiek spēka caur 
sāpēm pasauli labāku darīt, ar sirdi 
just, kuram sāp. Lai spējam saglabāt 
ticību un cerību sevī, ka par eņģeli 
mēs varam kļūt ikviens, liekot justies 
kādam laimīgākam, sajūtot un nesot 
mīlestību sevī, pasakot labus vārdus 
vai sniedzot palīdzību kādam, kam tā 
ir visvairāk nepieciešama. Es lūgšu 
par savu zemi un mieru uz zemes. 
Bet tu jau, cilvēk, arī to vari, kaut tev 
nav spārnu. Tev tikai ir jābūt kopā ar 
mani – pateicoties, lūdzot, palīdzot 
un mīlot. Uzliekot roku uz sirds un 
dodot savu mieru un mīļumu. Es tev 
došu spēku baltas domas domāt un 
labus darbus darīt. Es būšu kopā ar 
ikvienu no jums. Tikai ļoti, ļoti jāgrib, 
jātic un jāsargā. Lūdzot par bērniem, 
sirmgalvjiem, par tiem, kam sāp!

Mirkli pirms trešās Adventes jau 
sesto gadu Rendas kultūras nams or-
ganizēs labdarības koncertu “Eņģeļi 
pār Latviju”, lai palīdzētu Latvijas 
slimajiem bērniņiem atveseļoties. 
Pasākums no 2011. līdz 2014. gadam 
notika sadarbībā ar “Ziedot LV”, bet 
no 2015. gada – Latvijas Bērnu fon-
du un ik gadu pulcē lielu klausītāju 
un apmeklētāju skaitu. Katru gadu 
cilvēki atver savas sirdis labestībai, 
lai Latvijas slimajiem bērniņiem 
palīdzētu atveseļoties. Piecu gadu 
laikā ir uzstājušies vairāk nekā 600 
dalībnieku, ap 1000 klausītāju, bet 
vislielākais paldies visiem ziedo-
tājiem, jo kopā ir izdevies savākt 
3022,71 eiro.

Ja arī tu vēlies palīdzēt, tad gaidī-
sim tevi 10. decembrī pulksten 19.00 
Rendas kultūras namā, jo kopā mēs 
varam palīdzēt kādam bērniņam 
justies laimīgākam, kopā mēs varam 
palīdzēt kādam, kam tas ir visvairāk 
nepieciešams, jo laba sirds ir visa 
sākums. 

Nauda tiek ziedota Rendas kultū-
ras namā labdarības pasākumā “Eņ-
ģeļi pār Latviju” un trešās Adventes 
dievkalpojumos Rendas un Usmas 
Sv. Pētera evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā.

Uz tikšanos Rendā!

Atvērt sirdi 
labestībai

Svētdien, 11. decembrī, 17.00 Sv. Annas baznīcā – “Latvian Voices” koncerts “mazie 
skumjie Ziemas svētki”. Programmā varēsim iepazīt grupas dalībnieču jaundarbus, atpazīt 
arhaiskas Ziemassvētku melodijas, kas nemanāmi savīsies kopā ar “Latvian Voices” tik tuvo 
tautas mūziku un tradīcijām. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 9 EUR.

Sestdien, 17. decembrī, 17.00 Kuldīgas kultūras centrā – deju kolektīvu koncerts 
“Ziemas saulgriežu iedanc’s”. Koncertā piedalās: TDA “Venta”, deju kopas “Bandava” 
un “Kuldīgas seniori”, VPDK “Kalve” (Jelgava), VPDK “Mārupieši” (Mārupe), TDA “Līgo”, 
VPDK “Līgo” un “SenLīgo” (Rīga). Ieeja bez maksas.

Sestdien, 17. decembrī, 19.00 Kuldīgas Sv. Annas baznīcā – rēzija Kalniņa un draugi 
koncertā “meklētāja roze”. Koncertā piedalīsies grupas “The Sound Poets” solists Jānis 
Aišpurs, diriģents Ainārs Rubiķis, dziedātāja Ilze Dzenīte, Dailes teātra aktrise Ilze Ķuzu-
le-Skrastiņa, kā arī mūziķi u.c. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 10 EUR.

Pirmdien, 19. decembrī, 18.00 Kuldīgas kultūras centrā – koncerts “Stariņa Ziemas-
svētki”. Ieeja bez maksas.

Otrdien, 22. decembrī, 17.30 Vecajā rātsnamā – koncerts “Tautasdziesma tevī un 
manī”. Saules gada dziesmas no sirds uz sirdi sadziedās dziesminiece Daina Rozenberga. 
Saules kalendāra nozīmi apjaust un sajust ļaus “Laika Grāmatas” autore Evita Maurmane. 
Ieeja – 3 EUR. Biļetes rezervēt Vecajā rātsnamā vai zvanot 20371650.

Otrdien, 22. decembrī, 18.00 Sv. Katrīnas baznīcā – Ziemassvētku koncerts. Piedalās: 
Kuldīgas mūzikas skolas meiteņu koris “Cantus”, Kuldīgas mūzikas skolas kamerorķestris 
un pūtēju orķestris, Kuldīgas kultūras centra jauktais koris “Ventava”. Ieeja bez maksas.

IESPĒja rEZErVĒT VIETaS uZ KIno SEanSIEm darba dienās 9.00–18.00, 
brīvdienās – stundu pirms pirmā kino seansa pa tālruni 29542242.

ĒDoLĒ
9. decembrī no 16.30 pie kultūras nama – 

Ziemassvētku tirdziņš, 17.00 – pagasta 
lielās egles atklāšanas pasākums ar jautrām 
dziesmām un dejām.

17. decembrī 11.00 kultūras namā – eglī-
te pirmsskolas vecuma bērniem. Kuldīgas 
amatierteātra izrāde “Gražīgais Ziemassvēt-
ku vecītis”, rotaļas un pats Ziemassvētku 
vecītis ar dāvanu maisu.

18. decembrī 12.00 kultūras namā – 
pasaku filma bērniem; 13.30 jaunā latviešu 
filma “Melānijas hronika”.

20. decembrī kultūras namā – Ziemas-
svētku pasākums Ēdoles pamatskolas 
skolēniem. 

22. decembrī 15.00 kultūras namā – Zie-
massvētku pasākums senioriem. Muzicēs 
Edgars Ziņģis, ansamblis “NOVA”, par 
jautrību gādās kultūras nama amatierteātris.

ĪVanDĒ
17. decembrī 14.00 Īvandes muižā – 

bērnu eglīte.
21. decembrī 14.00 Īvandes muižā – 

senioru eglīte.
KaBILĒ
10. decembrī 21.00 pie kafejnīcas “Vīna-

kalns” – egles iedegšana. 22.00–3.00 saieta 
namā “Sencis” – ķekatu balle. Spēlēs grupa 
“Pusnakts pietura”. Ieeja – 4 EUR. Galdiņu 
var pieteikt Agnesei, tālr. 25618976.

17. decembrī 13.00 saieta namā “Sen-
cis” – senioru un viņu draugu Ziemassvētku 
pēcpusdiena. Kabiles pensionāriem jāpiesa-
kās līdz 9. decembrim pie Dainas Ļeonovas, 
tālr. 29903638.

18. decembrī 14.00 saieta namā “Sen-
cis” – pirmsskolas vecuma bērnu eglīte. Paci-
ņas saņems bērni, kas dzimuši 01.01.2010.–
01.12.2016., deklarēti un dzīvo Kabiles 
pagastā un būs ieradušies uz pasākumu.

KurmāLĒ
16. decembrī 19.00 “Pagastmājas” 

pagalmā – egles iedegšana. Ziemassvētku 
brīnums atnāks ar M. Stārastes pasaku frag-
mentiem un cirka trikiem kopā ar Rūķelfiem 
no Liepājas.

17. decembrī tiek organizēts brauciens 
uz Ziemassvētku koncertu Liepājas teātrī. 
Pieteikties pie kultūras darba organizatores.

21. decembrī 13.00 Kurmāles pagasta 
seniori aicināti pie Ziemassvētku eglītes 
Turlavā. Pieteikties pa tālruni 29257707 līdz 
16. decembrim.

23. decembrī 19.00 pagasta pasākumu 
zālē – Kurmāles amatierteātra un sieviešu 
vokālā ansambļa dzejas izrāde “Uguntiņa” 
pēc Broņislavas Mārtuževas dzejas motī-
viem. Pēc koncerta pie Ziemassvētku egles 
aicināti pagasta pašdarbnieki.

26. decembrī 11.00 Kuldīgas kultūras 
centrā – pie Ziemassvētku eglītes aicināti 
Kurmāles pagasta pirmsskolas vecuma 
bērni. Liepājas leļļu teātra izrāde “Lācēna 
Ziemassvētki”. Izrādes varoņi bērniem dā-
vinās saldumu tūtes.

Līdz 13. decembrim kultūras pasākumu 
telpās – Kuldīgas Mākslas un humanitāro 

zinību vidusskolas grafiku izstāde – “Koka 
portrets”. Izstāde apskatāma 1. stāvā.

Pagasta izstāžu zālē – TTMS “Kuldīgas 
palete” gleznas.

Vēstures istabā – izstāde par skolām 
Kurmālē, sākot no 19. gs.

LaIDoS
18. decembrī 10.00 Laidu skolas sporta 

zālē – Ziemassvētku eglīte pagasta pirms-
skolas vecuma bērniem.

22. decembrī 19.00 “Bitītē” – Ziemassvēt-
ku pasākums. Uzstāsies viesi no Kurmāles 
pagasta.

23. decembrī 22.00 Laidu sporta skolas 
zālē – Ziemassvētku balle kopā ar grupu 
“Sapņu pietura”. Dalības maksa –  3 EUR, 
galdiņu rezervācija līdz 19. decembrim pa 
tālruni 29925202.

PaDurĒ
16. decembrī 18.00 Padures pagasta 

bibliotēkā – Ziemassvētku koncerts “Brīnumu 
sagaidot”.  Piedalās: Kaspars Krastiņš un 
Beāte Krastiņa. Ieeja bez maksas.

26. decembrī 11.00 Deksnes pasākumu 
zālē – Ziemassvētku vecītis un draugi gaidīs 
Padures pagastā deklarētos pirmsskolas 
vecuma bērnus (1–6 g. v. ieskaitot).

29. decembrī 14.00 pulcēšanās pie 
bibliotēkas – ikviens aicināts doties kopīgā 
pārgājienā uz mežu, rotāt eglīti un jautri 
pavadīt laiku. Līdzi ņemt dārza veltes, kuras 
iecienījuši meža zvēri.

Izstādes Padures pagasta bibliotēkā līdz 
decembra beigām – “Novadniekam Mārti-
ņam Kalndruvam – 100!”; Vijas Āķītes adīju-
mi un Dzidras Strigunas keramika; Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles 
sešgadīgo audzēkņu radošo darbu izstāde.

PELČoS
16. decembrī 15.30 un 16.30 tautas 

namā – eglīte bērniem.
17. decembrī 12.00 tautas namā – eglīte 

pagasta bērniem.
19. decembrī 16.00 tautas namā – eglīte 

bērnudārza jaunākajai grupiņai.
22. decembrī 16.00 tautas namā – senio-

ru atpūtas vakars. Ieeja bez maksas.
25. decembrī 12.00 Pelču centrā un 14.00 

Ābeļciemā – Ziemassvētku jampadracis.
Decembrī bibliotēkā – ISSP (Starptautis-

kās fotogrāfijas vasaras skolas) Pelču iedzī-
votāju darbnīcas “Pelču leģendas” dalībnieku 
darbu izstāde; virtuālā izstāde “Jaunākās 
grāmatas Pelču bibliotēkā”.

rEnDā
10. decembrī kultūras namā – 6. lab-

darības koncerts “Eņģeļi pār Latviju”. 
Aicinām pieteikties koncerta dalībniekus pa 
tālr. 26181470.

Līdz 30. decembrim Rendas bibliotēkā – 
Mudītes Martinovas gleznu izstāde.

rumBā
13. decembrī 11.00 Rumbas pagasta 

bibliotēkā, 18.00 Ventas ciema “Bukaišos” – 
radošā darbnīca.

23. decembrī 19.00 Ventas ciema “Bu-
kaišos” – Ziemassvētku koncerts.

Decembrī Rumbas pagasta pārvaldes 

P. 5.XII 15.00  mELānIjaS HronIKa
O. 6.XII 15.00  2016, Latvija
Sv. 11.XII 12.30 Ilgums 2’04
T. 14.XII 16.00 Drāma, biogrāfija
C. 15.XII 19.00 12+
Sv. 18.XII 13.30 

Sv. 11.XII 15.00  FanTaSTISKāS BūTnES un 
P. 12.XII 17.30 Kur TāS mEKLĒT
O. 13.XII 20.00 2016, ASV, Lielbritānija, ilgums 2’04
C. 14.XII 18.00 Piedzīvojumu filma, fantastika, 12+

Sv. 11.XII 17.30  TumSaS PaSauLE: aSInS KarI 
P. 12.XII 20.00 2016, ASV, ilgums 1’45
O. 13.XII 18.00 Trilleris, šausmu filma, asa sižeta filma
C. 14.XII 20.30 12+

Sv. 18.XII 16.00  roGuE onE: ZVaIGŽŅu 
C. 22.XII 20.00 Karu SāSTS
P. 23.XII 17.30 2016, ASV, ilgums 2’13
O. 27.XII 19.00 Zinātniskā fantastika
C. 28.XII 19.00 12+

nama zālē – pagasta bērnu veidota izstāde 
“Leduspuķe manā logā”.

SnĒPELĒ
8. decembrī 10.00 bibliotēkā – praktiskā 

nodarbība Vilgāles pamatskolas Snēpeles 
filiāles bērniem “Tinam, pinam, līmējam”, 
gatavosim Ziemassvētku rotājumus.

15. decembrī 15.00 kultūras namā – pagas-
ta senioru balle Ziemassvētku noskaņās. Pie-
teikšanās līdz 10. decembrim, tālr. 27843792.

16. decembrī 17.00 – rūķu gājiens, 
pagasta Ziemassvētku egļu iedegšana. 
Pulcēšanās pie pagasta pārvaldes ēkas. 

25. decembrī 14.00 Snēpeles luterāņu 
baznīcā – svētku dievkalpojums un koncerts 
“Ziemassvētku stāsts”.

Līdz 30. decembrim bibliotēkā – Kārļa 
Dazarta gleznu izstāde.

29. decembrī 17.00 kultūras namā – 
svētku eglīte pagasta pirmsskolas vecuma 
bērniem “Gražīgais Ziemassvētku vecītis” 
(bērnu deju kolektīva sagatavota izrāde ar 
dejošanu un dziedāšanu). Svētku paciņas 
saņems tikai pagastā deklarētie un pastāvīgi 
dzīvojošie bērni. Ir iespēja piedalīties svētkos 
un paciņas saņemt arī Snēpelē nedzīvojo-
šiem bērniem. Interesentiem sazināties pa 
tālruni 27843792.

Snēpeles bibliotēka uzsāk Latvijas 
jubilejai veltītu izstāžu ciklu “Simts soļi līdz 
simtgadei”, kura ietvaros iedzīvotāji aicināti 
nelielās izstādēs parādīt savus vaļaspriekus, 
kolekcijas, interesantās nodarbes. Cikla pir-
mais solis – līdz 30. decembrim – snēpelnie-
ces Sandras Vanagas darināto leļļu izstāde.

TurLaVā
11. decembrī 18.00 Turlavas centrā – 

egles iedegšana.
20. decembrī 17.00 kultūras namā – Tur-

lavas pamatskolas Ziemassvētku koncerts.
21. decembrī 13.00 kultūras namā – 

Ziemassvētku balle senioriem (pieteikties 
pa tālr. 26263960).

25. decembrī 22.00 kultūras namā – Zie-
massvētku balle.

26. decembrī 12.00 kultūras namā – 
Ziemassvētku vecītis gaidīs ciemos pašus 
mazākos.

Decembrī bibliotēkā – mākslinieces Ive-
tas Fogeles grafika “Dievs. Daba. Pasaule”; 
rokdarbnieces Agneses Salmas izstāde 
“Lika pasmaidīt”; Intas Mednieces kera-
mikas izstāde; no 12. decembra vēlējuma 
siena “Iepiko vēlējumu!”; literatūras izstāde 
“Ziemas Saulgrieži”; PII “Lāčuks” radošo 
darbu izstāde “Mana Latvija”; Lienes Elertes 
rokdarbu izstāde “Lina darinājumi”.

VārmĒ
10. decembrī 17.00 atpūtas parkā 

“Aizupītes” – iedegsim svētku egli. Svētku 
noskaņu radīs JVA “Atbalss”, folkloras kopa 
“Kūrava” un zvanu ansamblis “Primus”.

17. decembrī 14.00 pamatskolas zālē – 
pagasta vecākajai paaudzei “Ziemassvētku 
gaidīšanas balle”.  Godināsim jaunos senio-
rus. Muzicēs grupa “J2”. Līdzi jāņem groziņi.

21. decembrī 11.00 pamatskolas zālē – 
Ziemassvētku eglīte pašiem mazākajiem, 
kuri neapmeklē pirmsskolas vecuma izglī-
tības iestādi.

Trešdienās 17.00 JIC “Čiekurs” – “Ziepju 
liešanas nodarbības” bērniem un pieauguša-
jiem. Sāksim gatavot Ziemassvētku dāvanas. 
Nodarbībām pieteikties pa tālr. 25390387.

Līdz 20. decembrim bibliotēkā – Intas 
Mednieces keramikas darbu izstāde; līdz 29. 
decembrim – Kristīnes Bēricas dabas skatu 
gleznu izstāde.


