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InGa 
BĒrZIŅa,
Kuldīgas 

novada 
Domes 

priekšsēdētāja

Sumina Goda balvas 
saņēmējus
> 4.-5. lpp.

18. novembris Kuldīgā tradicio-
nāli ir ne tikai valsts svētki, bet 
arī laiks, kad tiek godināti cil-
vēki, ar kuriem novads lepojas. 
Šogad ar Goda balvu sveica 15 
cilvēkus, kuri veicinājuši taut-
saimniecību, izglītību, pārvaldi 
un kultūru.

Goda balva šogad tika pasniegta 
ansambļa “Rumbas kvartets” mūzi-
ķiem Artim Šimpermanim, Guntim 
Stuceram, Rolandu Stuceram un 
Gatim Lagzdeniekam, pasaules 
latviešu nometnes 3x3 Pelčos or-
ganizatoram, būvuzraugam Aldim 
Bitiniekam, Kurzemes nemateriālā 
kultūras mantojuma biedrības “Kū-
rava” vadītājai, Kurzemes stāstnieku 
festivāla “Ziv’ zup’” organizatorei 
Inai Celitānei, ģimenes ārstei Rūtai 
Eglītei, 410. Kuldīgas jaunsargu 
vienības instruktoram Viesturam 
Zviedrim, spēkavīram Mārim Ro-

zentālam, zemnieku saimniecības 
“Ezergaļi” saimniekiem Ivetai un 
Dzintaram Erdmaņiem, restorāna 
“Goldingen Room” saimniekiem 
Santai un Roaldam Ciņiem, Rubeņa 
fonda valdes loceklim, Nacionālās 
pretošanās kustības muzeja izvei-
dotājam Rendas pagasta “Viesturos” 
Andrejam Ķeizaram un tēlniekam 
Oskaram Mikānam.

Svētku sarīkojums par godu 
Latvijas valsts svētkiem iesākās 
ar kopīgu himnas dziedāšanu un 
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
5.a klases skolnieka Leona Kļaviņa 
uzstāšanos – stāstu par to, kas viņam 
ir Latvija.

Uzrunu pasākumā teica Kuldī-
gas novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa. “Man ir ļoti liels 
gods sveikt jūs Latvijas Republikas 
proklamēšanas 98. gadadienā! Droši 
vien katrs ir aizdomājies, kas mums 
ir Latvija. Pirmais, kas nāk prātā – 

tās ir mājas, tuvie cilvēki, ģimene, 
draugi un paziņas. Bet ne tikai. 
Latvija ir ļoti īpaša ar dabu; īpaša ar 
to, ka mums ir ļoti bagāts kultūras 
mantojums, latviskā dzīvesziņa un 
tradīcijas – tas ir mūsos, un mēs to 
sajūtam caur paaudzēm. Latviešos ir 
sīkstums, spēja nepadoties, turēties 
pretī. Galu galā arī neatkarība mums 
bija jāizcīna divas reizes. Ļoti īpaša 
Latvijai un latviešiem ir dziesma, 
kas mūs visus vieno. Un tas viss 
kopā – daba, dabiskums, manto-
jums, sīkstums, dziesma – kulmi-
nējas katrā no mums, kas šeit dzīvo. 
Tādi mēs esam. Un tādi, kādi esam 
mēs, tāda ir mūsu valsts. Valsts svēt-
kos mums ir brīnišķīga tradīcija – 
godināt un teikt paldies cilvēkiem 
par īpašiem nopelniem Kuldīgas 
novada labā. Arī šodien es vēlos 
no sirds pateikties tiem cilvēkiem, 
kuriem mēs šodien pasniegsim 
Kuldīgas novada Goda balvu par 

darbu, ko viņi ir darījuši visu mūsu 
labā! Jo kas tad ir vissvarīgākais, 
lai mēs varētu augt un attīstīties? 
Tas ir darbs, prasme strādāt, jo bez 
strādīguma un neatlaidības jau neko 
nevar sasniegt. Inovācijas un atklā-
jumi nerodas paši no sevis, tie nāk 
ar mūsu darbu un strādīgumu. No 
sirds sveicu jūs Latvijas dzimšanas 
dienā!” sacīja I. Bērziņa.

Priekšsēdētāja klātesošajiem arī 
paziņoja, ka pēc vairāku gadu pār-
traukuma kā jauka dāvana Latvijas 
dzimšanas dienā – 18. novembrī 
plkst. 4.30 –  Kuldīgas slimnīcā pa-
saulē nākusi 3,9 kg smaga meitenīte, 
kuru vecāki nosaukuši par Līvu.

(Turpinājums 4. lpp.)
KrISTĪnE DuĻBInSKa, 

SIGnETa LaPIŅa, 
mārketinga un sabiedrisko 

attiecību nodaļa
EDuarDa DamBErGa, 

SanDra KuZmICKa foto

Svarīgākais latvietim ir 
mantojums, sīkstums un darbs

Piecpadsmit ļaudīm Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa svinīgi pasniedza Goda balvu par novada labklājības veicināšanu.

Ikviens – gan liels, 
gan mazs – pielika 
roku tradicionālā 
Gaismas ceļa tap-
šanā, kas ar skaisti 
izveidotiem latvju 
rakstiem sākās 
Pilsētas laukumā 
un stiepās līdz 
Sv. Katrīnas baznī-
cai. rātslaukumā 
ļaudis apstājās, lai 
noliktu svecītes 
Latvijas kontūras 
veidošanai.

Kas ir mana Latvija? Tas ir jau-
tājums, par kuru domājam un kuru 
mēdzam sev uzdot, īpaši valsts 
svētku mēnesī. Pirmais, ar ko man 
saistās Latvija, ir mājas, ģimene, 
bērni, mamma, tētis, draugi, visi 
mīļie cilvēki apkārt. Ticu, ka Jūsu 
sajūtas ir līdzīgas.

Latvija ir ļoti īpaša vieta, kur augt 
un dzīvot. Īpaša ir tās daba, gadalai-
ku ritējums, zaļie meži, smilšainās 
pludmales, upes un ezeri, pļavas un 
labības lauki. Daba ir ļoti skaista, 
kaut vai migla tepat virs Ventas vai 
saullēkts pār Kuldīgas jumtiem. 
Latvieši vienmēr bijuši cieši saistīti 
ar dabu. Mēs pazīstam augus, zinām, 
ka ceļmallapa jāliek uz nobrāzuma 
un ka ar kumelītēm gan ārstē, gan 
pavairo skaistumu.

Latvija ir īpaša ar tās mantojumu, 
kultūru, latvisko dzīvesziņu, tradīci-
jām. Mēs protam strādāt un svētkus 
svinēt. Un mūsos ir sīkstums. Mēs 
esam brīvi savā garā, varbūt nedaudz 
skarbi, bet stipri un mērķtiecīgi. 
Valsts neatkarību esam spējuši izcī-
nīt divas reizes.

Un, ja jānosauc, kas vēl mūs 
vieno, tad tā ir dziesma. Ar Dzies-
mu svētkiem esam zināmi ne tikai 
Eiropā, bet visā pasaulē. Vienmēr 
priecē, cik izjusti, spēcīgi un vienoti 
mēs dziedam Latvijas valsts himnu. 
Daba, mantojums, sīkstums, dzies-
ma – tas ir mūsos – cilvēkos, kas 
dzīvo Latvijā, Kuldīgā, novadā. 

Valsts svētku priekšvakarā uz 
svinīgo pieņemšanu un patriotisku 
koncertu Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis uzaicināja nacionāli strā-
dājošus un domājošus uzņēmējus 
kopā ar pašvaldību vadītājiem. Tas 
bija pagodinājums, pateicība un ļoti 
emocionāls brīdis. Prezidents īpaši 
pateicās uzņēmējiem, jo: “(..) ne jau 
politiķi veido valsts un pašvaldību 
budžetus, tos veido uzņēmēji, nodok-
ļu maksātāji”. No mūsu novada uz-
aicinājumu saņēma SIA “Amazone”, 
SIA “Upeskalni AB” un zemnieku 
saimniecības “Upeskalni” līdzīpaš-
niece Baiba Mikāla, kuras uzņēmums 
nupat atklāja mūsdienīgu graudu 
pirmapstrādes kompleksu, investējot 
vairāk nekā miljons eiro, un kuras 
uzņēmums ilgstoši ir lielāko nodokļu 
maksātāju vidū, kā arī SIA “Rietumu 
nafta” valdes priekšsēdētājs Toms 
Egle, jauns uzņēmējs, kuram tēvs ir 
uzticējis vadīt uzņēmumu un kurš ir 
viens no lielākajiem nodokļu maksā-
tājiem novadā.

Mūsu novadā dzīvo čakli ļaudis, 
kuri ar mīlestību un prieku dara savu 
darbu, rūpējas par līdzcilvēkiem, ir 
radoši un iedvesmo citus. Tādi ir arī 
mūsu Goda balvas saņēmēji, kurus 
godinājām valsts svētkos un kuriem 
vēlreiz vēlos pateikt lielu paldies 
par ieguldījumu Kuldīgas novada 
attīstībā un sabiedriskās nozīmības 
palielināšanā.

Paldies Jums par patriotismu un 
savas zemes mīlestību!

Mīlestība pret 
savu zemi



Veidosim jaunus tūrisma 
piedāvājumus

Kuldīgas restaurācijas centrs 
aicina atsaukties tos vecpilsētas 
ēku un dzīvokļu īpašniekus, kuri 
vēlētos pie sevis uzņemt vietējos 
un ārvalstu tūristus, lai kopīgi 
veidotu jaunus tūrisma piedāvā-
jumus “Kafijas tase” un “Miega 
stāsti”.

Pirmā tikšanās iecerēta 8. decem-
brī 12.00, norises vietu izziņos pēc 
pieteikšanās.

Jau iepriekš stāstījām, ka Kul-
dīgas novada pašvaldība īsteno 
projektu “Dzīvojam ar kultūras man-
tojumu”, kurā sadarbojas Somijas, 
Zviedrijas un Latvijas partneri, lai 
kopīgi mācītos, kā apdzīvot, apsaim-

niekot un attīstīt vēsturisku pilsētu, 
saglabājot tās īpašo savdabību. Pro-
jekts paredz veidot jaunus, tematiski 
vienotus tūrisma piedāvājumus, iz-
mantojot vietējos kultūras un dabas 
resursus.

Visas ieinteresētās personas 
aicinātas zvanīt Ilzei Zariņai, tālr. 
26843858. Pieteikumus var arī 
nosūtīt elektroniski: ilze.zarina@
kuldiga.lv.
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Būvniecības komisijā 2016. gada oktobrī lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 

Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Dzīvojamās mājas nojaukšana Skrundas iela 20, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas nojaukšana “Virsnieki”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts
Mazēka-saimniecības ēka “Gāzenieki”, Ķimalē, Padures pagastā Paskaidrojuma raksts
Pirts “Stepes”, Pelču pagastā Būvprojekts
Pagalma labiekārtojums Piltenes iela 4, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas pārbūve, garāžas nojaukšana un 
malkas šķūņa būve “Aparnieki”, Kurmāles pagastā Būvprojekts

Dzīvojamā māja “Puķukalni”, Pelču pagastā Būvprojekts
Garāžas pārbūve “Aļņi”, Rumbas pagastā Būvprojekts
Teritorijas labiekārtojums Vakara iela 9, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts 
Meliorācijas sistēmas pārbūve “Skrēģi”, Turlavas pagastā Būvprojekts
Māju ceļa izbūve “Vāveres”, Kurmāles pagastā Būvprojekts
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana L.Paegles iela 9-5, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Ēkas fasādes atjaunošana Mucenieku iela 9, Kuldīgā Būvprojekts 
Žogs Aizputes iela 12 un Aizputes iela 8, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Žogs Nomales iela 10, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Autoceļa ārējā elektroapgāde Autoceļa “Ventspils-Kuldīga-Saldus” 71 km, 
Kuldīgas novadā Tehniskā shēma

Nobrauktuves izbūve uz Kuldīgas Centra vidusskolu Mucenieku iela 6, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Pagalma labiekārtošana un auto stāvlaukuma izbūve Ķelšu iela 2A un Sūru iela 21, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Žogs Dzelzceļa iela 11, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Elektroapgādes pieslēgums “Gāzenieki”, Ķimalē, Padures pagastā Tehniskā shēma
Vasarnīca Cīrulīšu aleja 11, Kuldīgā Būvprojekts 
Šķembu laukuma bruģēšana “Ozolkalni - 2”, Rumbas pagastā Paskaidrojuma raksts
Meliorācijas sistēmu pārbūve “Buki”, Ēdoles pagastā Būvprojekts 
Jumta seguma nomaiņa “Tiltiņi”, Rendas pagastā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Sanitārās tehnikas veikals-noliktava Graudu iela 3, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Katlumājas un dūmeņa demontāža un jauna dūmeņa 
būvniecība “Saules Stari”, Pelči, Pelču pagastā Būvprojekts 

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Pirts “Stepes”, Pelču pagastā
Dzīvojamās mājas pārbūve, garāžas nojaukšana un malkas šķūņa būve “Aparnieki”, Kurmāles pagastā
Garāžas pārbūve “Aļņi”, Rumbas pagastā
Meliorācijas sistēmas pārbūve “Skrēģi”, Turlavas pagastā
Māju ceļa izbūve “Vāveres”, Kurmāles pagastā
Ēkas fasādes atjaunošana Mucenieku iela 9, Kuldīgā
Vasarnīca Cīrulīšu aleja 11, Kuldīgā 
Meliorācijas sistēmu pārbūve “Buki”, Ēdoles pagastā
Sanitārās tehnikas veikals-noliktava Graudu iela 3, Kuldīgā
Katlumājas un dūmeņa demontāža un jauna dūmeņa būvniecība “Saules Stari”, Pelči, Pelču pagastā

2016. gada oktobrī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Saimniecības ēkas renovācija “Krāces”, Kuldīgā Guntis Smiltāns
Centra ceļa pārbūve Turlavas pagastā Turlavas pagasta pārvalde
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija “Dārzmaļi”, Laidu pagastā Vilnis Fersters

Alekšupīte, ŪSIK atjaunošana Alekšupīte, Pelču pagastā Zemkopības ministrijas nekusta-
mie īpašumi

Koka detaļu krāsošanas un koka 
skaidu brikešu ražošanas cehs “Mars”, Rumbas pagastā SIA “Mars”

Kuldīgas 2. vidusskolas grīdas 
un pārseguma konstrukcijas 
atjaunošana mācību telpās Nr. 
73, 74, 77 un palīgtelpā Nr. 75

Jelgavas iela 62, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība

Ēkas paneļu un nesošās sienas 
stiprināšana, kā arī paneļu pār-
sedzēm starp 62. un 64. telpu 
atsegto stiegrojumu apstrāde ar 
rūsas pārveidotāju un izdrupušo/
tukšo vietu apstrāde

“Vilgāles pamatskola”, 
Vilgālē, Kurmāles pagastā Kuldīgas novada pašvaldība

Dārza mājas pārbūve
Veldze nr.195, Lapu iela 
20, Rumbeniekos, Rumbas 
pagastā

Dzintra Blūma

Dzīvojamā māja Riežupes iela 5, Mežvaldē, 
Rumbas pagastā Laima Briška

Publisko iepirkumu komisijā oktobrī pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma 
pieņemšanas 
 datums

Uzvarētājs

Papildus būvdarbu veikšana 
objektā “Sporta skolas 
rekonstrukcija Kalna ielā 6, 
Kuldīgā”

24.10.2016. SIA “Abora”; 166 415,29 EUR bez PVN

Degvielas iegāde Kuldī-
gas novada sporta skolas 
vajadzībām

27.10.2016.

SIA “Rietumu nafta”; 34 404 EUR bez 
PVN (pastāvīgā atlaide vienam litram dī-
zeļdegvielas – 0,075 EUR un benzīnam 
95E – 0,058 EUR)

Ziemassvētku rotājumu 
izgatavošana un esošo 
dekoru remonts Kuldīgas 
novada pašvaldībai

27.10.2016.

SIA “Viesturi AZ” 13 515,89 EUR bez 
PVN;  
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
13 986,48 EUR bez PVN

Ziemassvētku gaismas 
dekoru montāža, elektro-
pieslēgšana un demontāža 
Kuldīgas pilsētā

27.10.2016.

Andris Zemke, 3558,25 EUR bez PVN; 
SIA “KCE” 10 564 EUR bez PVN; 
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
7388,06 EUR bez PVN

KuldīGas novada paŠvaldība 
2016. gada 12. decembrī 13.00 

Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, 
IZSOLē AR AUGŠUPEJOŠU SOLI

izsolīs traktoru JUMZ 6KL, 
izlaiduma gads 1989, identitātes Nr. 649671, 

valsts numurs T1569LD, 
apskatāms Gudenieku pagasta pārvaldē.

Izsolei jāreģistrējas līdz 12.12.2016. plkst. 12.00. 
Izsoles sākumcena – 290 EUR. Cenas paaugstinājums 

izsoles gaitā (solis) – 30 EUR. 
Izsoles dalībnieka reģistrācijas 

maksa – 15 EUR. 
Drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas – 29 EUR.

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

Trešā investīcijām draudzīgākā 
pašvaldība

15. novembrī Rīgā tika paziņoti 
latvijas biznesa savienības un 
vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas izveidotā 
indeksa “Investīcijām draudzīgā-
kā pašvaldība” rezultāti. Kuldīgas 
novada pašvaldība indeksā atzīta 
par trešo investīcijām draudzīgā-
ko pašvaldību reģionālās nozīmes 
attīstības centru grupā. 

Indeksa rezultāti uzrāda pašval-
dības mērķtiecīgu ieguldījumu uz-
ņēmējdarbības vides uzlabošanā un 
nodarbinātības veicināšanā, sekmējot 
uzņēmumu finanšu ekonomiskos rādī-
tājus. Indeksa rezultātus noskaidroja, 
ņemot vērā pašvaldības pašnovēr-
tējumu, aktivitāti uzņēmējdarbības 
atbalstam infrastruktūras veidošanā 
un pašvaldības teritorijā esošo uzņē-
mumu finanšu ekonomiskos rādītājus. 

Indekss veidots pirmo reizi, un tajā 
tika izvērtētas kopumā 80 pašvaldības.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa ir gandarīta 
par augsto novērtējumu pašvaldī-
bas darbam ar uzņēmējiem. “Mēs 
priecājamies par ikvienu uzņēmēju, 
kurš darbojas novadā un dod darbu 
iedzīvotājiem. Piesaistot Eiropas 
fondu līdzekļus, esam mērķtiecīgi 
pilnveidojuši infrastruktūru, kas pa-
mudinājis arvien jaunus uzņēmumus 
investēt Kuldīgas novadā un veicinājis 
uzņēmumu rašanos. Regulāri rīkojam 
Uzņēmēju dienas par aktuālām tēmām 
un informējam novada uzņēmīgos 
ļaudis par svarīgākajiem pašvaldības 
darba jautājumiem, uzklausot viņu 
viedokli. Konkursa “Uzņēmēju un 
amatnieku gada balva” ietvaros vie-
sojamies uzņēmumos, lai iepazītu to 
darbu un popularizētu uzņēmīgo no-

vadnieku veikumu sabiedrībā. Ikdienā 
ar uzņēmējiem pašvaldībā strādā un 
viņus konsultē Dace Šēle, pie viņas var 
vērsties ikviens, kuram ir iecere attīstīt 
uzņēmējdarbību mūsu novadā. Domē 
darbojas arī īpaša Uzņēmējdarbības 
atbalsta komisija, kuras locekļi – pie-
redzējuši uzņēmēji – konsultē paš-
valdību nozarei svarīgos jautājumos. 
Ilgus gadus vasarās īstenojam skolēnu 
nodarbinātības programmu, kas ir liels 
atbalsts vietējiem uzņēmumiem. Sir-
snīgs paldies visiem, kuri dzīvo, strādā 
un rada Kuldīgas novadā! Pateicoties 
mūsu uzņēmējiem, Kuldīgas novads 
sekmīgi attīstās,” pauž Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Īsteno biotopu un ainavu 
aizsardzības projektu

dabas liegumā “ventas ieleja”, 
rekultivējot straujteču biotopus, 
apsaimniekojot bioloģiski vērtī-
gās pļavas, izkopjot ainavas un 
samazinot antropogēno slodzi, 
tiek aizsargāta dabas un biolo-
ģiskā daudzveidība – vērtīgie 
biotopi un ainava.

Projektā “Vērtīgo biotopu un 
ainavu aizsardzība dabas liegumā 
“Ventas ieleja”” vēl paredzēts at-
jaunot atpūtas vietu pie Ventas un 
kāpnes uz Veckuldīgas pilskalnu, kā 
arī no Pilskalna ielas vairākās vietās 
no apauguma atbrīvot skatu per-

spektīvas uz Ventas ieleju. Šo darbu 
veikšana uzticēta SIA “Revalat”.

Aktivitāte “Ventas upes straujteču 
rekultivācija” tika īstenota, Kuldīgas 
novada pašvaldībai piesaistot biedrī-
bu “Ūdensaina”, kurā apvienojušies 
pieredzējuši ūdeņu izpētes un ap-
saimniekošanas speciālisti. Biotopu 
apsaimniekošanas pasākumu uzrau-
dzīja Dabas aizsardzības pārvaldes 
saldūdeņu eksperts Andris Viesturs 
Urtāns. Straujteču biotopu atjaunoja 
aptuveni 750 m garā upes posmā.

Projekta īstenošanas laiks –  
2016. gada jūnijs – novembris, 
kopējais finansējums ir 27 644,87 

EUR, tai skaitā pašvaldības līdzfi-
nansējums 4146,87 EUR.

Projekts “Vērtīgo biotopu un 
ainavu aizsardzība dabas liegumā 
“Ventas ieleja”” tiek īstenots ar 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
atbalstu.

KLāVS SVILPE, 
Kuldīgas attīstības aģentūras 

projektu speciālists
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11. novembrī Kuldīgas Mākslas 
namā notika pašvaldības rīkots 
pasākums – uzņēmēju brokastis. 
Tās bija kupli apmeklētas – 
pašvaldības uzaicinājumam bija 
atsaukušies ap 60 dažādu nozaru 
uzņēmēji, kuri strādā Kuldīgas 
novadā.

Šoreiz Uzņēmēju brokastis bija 
vairāk saistītas ar to, ko dara paš-
valdība. Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa pateicās 
visiem uzņēmējiem, kuri darbojas 
novadā un dod darbu iedzīvotājiem. 
Viņa pastāstīja par plānotajām in-
vestīcijām un arī nākamajā gadā 
iecerētajiem pasākumiem. Pašval-
dības vadība vēlējās uzzināt uzņē-
mēju viedokli par to, kuri pasākumi, 
viņuprāt, būtu līdzfinansējami, kā arī 
aicināja viesus izteikties par citiem 
aktuāliem jautājumiem. I. Bērziņa 
uzsvēra, ka pašvaldība jebkurā laikā 
ļoti gaida uzņēmēju ierosinājumus, 
atgriezenisko saiti, lai saprastu, ko 
pašvaldība dara pareizi un ko – ne. 

Diskusijas sākumā par pārsteigu-
mu parūpējās SIA “Stiga RM”, kam 
Kuldīgā ir bērza saplākšņa ražotne. 
Uzņēmuma valdes loceklis Andris 

uzklausa uzņēmēju priekšlikumus

Ramoliņš informēja, ka, svinot valsts 
svētkus, SIA “Stiga RM” ziedo 5000 
eiro Kuldīgas novada bērnu vajadzī-
bām, deleģējot pašvaldībai izlemt, 
kā tieši šos līdzekļus vispareizāk 

izmantot. “Tas bija ļoti aizkustinošs 
brīdis. Vēlos vēlreiz pateikt paldies 
Ramoliņa kungam! Lemsim par 
to, kur vislabāk uzņēmuma ziedoto 
naudu ieguldīt,” uzsvēra I. Bērziņa.

Uzņēmēju priekšlikumi bija ļoti 
dažādi. Viens no būtiskākajiem jau-
tājumiem, kura risinājums pašval-
dībai jāmeklē, ir mājokļu trūkums. 
Uzņēmēji sacīja, ka jauni cilvēki un 
ģimenes arvien vairāk vēlas dzīvot 
Kuldīgā, taču problēmas sagādā 
mājokļa atrašana – Kuldīgā trūkst 
dzīvojamā fonda. Īres cenas ir aug-
stas, un daudzas jaunās ģimenes ne-
var paņemt kredītu mājokļa iegādei. 

Vēl uzņēmēji atzina, ka nereti 
trūkst kvalificētu darbinieku, it īpaši 
ar tehnisko izglītību – iespējams, 
jādomā, kā motivēt jauniešus apgūt 
tās profesijas, kas ir pieprasītas 
novadā, lai veicinātu jauno cilvēku 
atgriešanos. A. Ramoliņš mudināja 
veidot stipendijas un dot jauniešiem 
iespēju izglītoties uzņēmējiem in-
teresējošā jomā. “Mums jāpiesaista 
jaunieši, gudrie prāti. Tikai tā mēs 
veidosim labāku Kuldīgu,” sacīja A. 
Ramoliņš. Kooperatīva “Kuldīgas 
labumi” valdes locekle Agnese Buka 
uzteica skolas, kurās skolēnus mudi-
na veidot mācību uzņēmumus, radīt 
produktus un tirgoties. Viņasprāt, 
būtu lietderīgi organizēt gardēžu 
nedēļu, atraktīvi iepazīstinot ar no-
vadā ražotajiem gardumiem. Uzņē-

mējiem un jauniešiem lieti noderētu 
iespējas papildināt zināšanas izglī-
tojošās programmās, kā arī mazie 
granti biznesa uzsākšanai. Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
biznesa inkubatora Kuldīgā pārstāve 
Līga Raituma rosināja atnākt ciemos 
uz inkubatoru Pilsētas laukumā 4, 
lai uzzinātu par iespējām saņemt 
atbalstu uzņēmējdarbības uzsākša-
nai. Vēl viesi rosināja pašvaldībai 
atbalstīt uzņēmējus, palīdzot izstrā-
dāt ES fondu piesaistes projektus, 
un turpināt īstenot skolēnu nodar-
binātības programmu. Izskanēja 
arī ierosinājumi izgaismot Ventas 
rumbu diennakts tumšajā laikā, ne-
ļaut makšķerēt starp rumbu un veco 
tiltu, rīkot pasākumus arī rudenī, kad 
pāri rumbai lido laši, un palielināt 
pludmales zonu Mārtiņsalā, kā arī 
citas idejas. Oskars Jankovskis uz-
teica pašvaldību par pretimnākšanu 
uzņēmējiem un laipno attieksmi 
– viņa bizness saistīts ar deviņām 
pilsētām un novadiem, un no tiem 
Kuldīgā attieksme esot vislabākā.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
aIVara VĒTrāja foto

SIa “Stiga rm” valdes loceklis andris ramoliņš svinīgi pasniedza Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai ziedojumu Kuldīgas novada bērniem.

atzīmējot sv. Katrīnas dienu, 
24. novembrī 18.00 sv. Katrīnas 
baznīcā izskanēs stīgu kvarteta 
“Redo” koncerts.

Programmā būs Volfganga Amade-
ja Mocarta 6. stīgu kvartets, Johannesa 
Brāmsa 1. stīgu kvartets, kā arī Santas 
Ratnieces opuss stīgu kvarteta žanrā 
“Silsila”, kura par savu skaņdarbu 
saka: “Darbā “Silsila” (no arābu va-
lodas “ķēde”) mēs sekojam Brahma-
putras upei no tās iztekas Tibetā, cauri 
Indijai un Bangladešai uz Bengālijas 
līci. Tā ir augstākā no lielajām pasaules 
upēm, bet sākas kā niecīgs avots Angsi 
ledājā Himalaju kalnos, 5210 m virs jū-
ras līmeņa.” Skaņdarbs “Silsila” savu 
pirmatskaņojumu Latvijā piedzīvoja, 
kad stīgu kvartets “ReDo” to atskaņoja 
mūzikas festivālā “Skaņu mežs” Rīgā.

Koncerta dalībnieki: vijolnieki 
Konstantīns Paturskis un Kristiāna 
Ozoliņa, alts Dāvis Sliecāns un čel-
lists Pēteris Ozoliņš.

“ReDo” kvartets radies 2009. gadā, 
un kopš tā laika sastāvs ir mainījies 
vairākkārt. P. Ozoliņš ir vienīgais, kurš 
palicis no pirmsākumiem. Pašreizējais 
sastāvs darbojas kopš 2015. gada. 2010. 

Aicina uz stīgu kvarteta 
“ReDo” koncertu

Rīko ikgadējo konkursu 
“Ziemassvētki Kuldīgas novadā”

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

Konkurss norisināsies no 1. līdz 
30. decembrim. Pieteikumus var 
iesniegt fiziskas un juridiskas perso-
nas, valsts un pašvaldības iestādes, 
norādot pieteiktā objekta adresi, 
veikala vai uzņēmuma nosaukumu 
(noformētāja (mākslinieka) vārdu 
un uzvārdu), kā arī sniedzot īsu 
pamatojumu, kāpēc iesniedzējs 
piesaka konkursam tieši šo objektu. 
Pieteikumus konkursam pieņems 
līdz 23. decembrim. 

Pieteikuma anketas būs pie-

ejamas pašvaldības apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Kuldīgā, Baz-
nīcas ielā 1, un pagastu pārvalžu 
telpās. Anketu var aizpildīt arī 
mājaslapā www.kuldiga.lv, vēl 
kandidātu iespējams pieteikt pa 
tālruni 27020754.

Konkursā atsevišķi vērtēs skatlo-
gus, ēku fasādes un priekšpagalmus, 
viensētas, oriģinālākos dekorus un 
ar rokām veidotus rotājumus. Vērtē-
šanas komisija ņems vērā konkrētā 
objekta noformējuma atrašanās vie-

tu, rotājumus, kompozīciju un krāsu, 
formu, lietoto materiālu atbilstību 
apkārtējai 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 pārstei-
guma balvu.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
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gadā “ReDo” uzstājās kā rezidējošais 
ansamblis 5. Mazsalacas meistarkursos 
un 2012. gadā rezidēja “Nordplus IP 
Music Laboratory Process” Viļņā, 
Lietuvā. 2013. gadā “ReDo” kļuva 
par Starptautiskā Arvīda Norīša stīgu 
kvartetu konkursa laureātu.

“ReDo” repertuārā ir pasaules 
klasika – Haidna, Mocarta, Bētho-
vena, Mendelszona, Ravēla, De-

bisī, Volfa un latviešu komponistu 
sacerējumi. Kvartets ir atskaņojis 
ap 40 jaundarbu, taču kolektīva pa-
matmisija ir atbalstīt un iedvesmot 
jaunos komponistus radīt skaņdar-
bus stīgu kvarteta žanrā.

marTa OZOLIŅa,
 E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas 

skolas skolotāja
Publicitātes foto

Iespēja saņemt 
palīdzību par 
ambulatoro 

pieņemšanu slimnīcā

Kuldīgas novada pašvaldība uzskata – nav pieņemami, ka nepietie-
kamā valsts finansējuma dēļ sIa “Kuldīgas slimnīca” spiesta no 1. no-
vembra ķirurgu ambulatoro pieņemšanu organizēt tikai par maksu, 
bet traumatologu valsts apmaksātu ambulatoro pieņemšanu pārtraukt 
no 21. novembra, tostarp arī bērniem. 

Kuldīgas slimnīcai tā bija jārī-
kojas, lai neradītu neatgriezeniskus 
zaudējumus slimnīcai un saglabātu 
tās spēju sniegt valsts apmaksātus 
pakalpojumus 2017.  gadā. Tādēļ 
pacientiem nākas par pakalpoju-
miem maksāt pašiem, līdz ar to 
nepieciešamo medicīnisko palīdzību 
nevar saņemt pacienti ar zemiem 
ienākumiem – pensionāri, bezdarb-
nieki, trūcīgie un maznodrošinātie 
iedzīvotāji. 

Par izveidojušos situāciju Kul-
dīgas slimnīcas vadība vairākkārt 
informējusi Nacionālo veselības 
dienestu, bet nav saņemts reāls 
atbalsts, kas ļautu situāciju atrisi-
nāt. Pašvaldība kopā ar slimnīcu, 
izanalizējot šī gada darba rezultātus, 
ir konstatējusi krasu neatbilstību 
starp valsts apmaksāto ambulatoro 
pakalpojumu finansējumu un šo 
pakalpojumu pieprasījumu slimnīcā. 
Lai izveidojušos situāciju risinātu, 
līdz 2016. gada beigām slimnīcai 
nepieciešams valsts finansējums 

50 000 eiro. Pašvaldība nosūtījusi 
vēstuli veselības ministrei Andai 
Čakšai, aicinot ministriju steidzamī-
bas kārtā šo jautājumu risināt.

Kamēr nepieciešamais finansē-
jums nav saņemts, iedzīvotāji aicinā-
ti vērsties pēc palīdzības pašvaldības 
sociālajā dienestā. Atbilstoši paš-
valdības saistošajiem noteikumiem 
katra trūcīgā un maznodrošinātā 
persona var saņemt pabalstu ārstēša-
nās izdevumiem līdz 180 eiro gadā. 
Veselības aprūpes pakalpojumu 
izdevumus apliecinošie dokumenti 
iesniegšanas brīdī nevar būt vecāki 
par 12 mēnešiem. Ja persona par 
ambulatoro palīdzību būs iztērējusi 
lielus līdzekļus, tad pēc sociālā 
darbinieka atzinuma var piešķirt arī 
vienreizēju materiālu pabalstu. So-
ciālais dienests apmeklētājus gaida 
Dzirnavu ielā 9, tālrunis informācijai 
633 50107.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
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nodaļas vadītāja

Kvarteta “reDo” mūziķi vijolnieki Konstantīns Paturskis un Kristiāna Ozoliņa, alts 
Dāvis Sliecāns un čellists Pēteris Ozoliņš.



K u l d ī -
gas novada 
Goda balvu 
par  ēval -
da Valtera 
pieminek-
ļa Kuldīgā 
izveidoša-
nu saņēma 
t ē l n i e k s 
o s K a R s 
MIKāns. 
K a d  k u l -
dīdznieku 
dienaskār-
tībā nonāca 
jau tā jums 
par piemi-
nekli Kul-
dīgas goda 
p i l s o n i m , 
iemīļotajam aktierim un trešās Atmodas simbolam ē. Valteram, vienaldzīgo praktis-
ki nebija. Tēlnieks pieminekli slavenajam aktierim izveidoja reālistisku, draudzīgu, 
vienkāršu, bet vienlaikus arī cēlu. Bronzā atlietais Valterītis, kurš uz kuldīdzniekiem 
un pilsētas viesiem noraugās Rātslaukumā, kopš atklāšanas aprīļa sākumā visu laiku 
ir uzmanības lokā – brīžiem cilvēkiem pat nākas stāvēt rindā, lai kopā ar Valterīti 
padzertu tēju un nofotografētos. Tēlnieka tuvākie cilvēki uzsver, ka Oskars ir ļoti 
strādīgs un pret darbu izturas nopietni un pamatīgi, bet pats Oskars mēdz teikt, ka 
viņš ir laimīgs cilvēks, jo viņa hobijs ir arī darbs, un darbs ir arī hobijs. 

Par iegul-
dī to  darbu 
u z ņ ē m ē j -
darbības at-
tīstībā Goda 
balvu saņēma 
z e m n i e k u 
saimniecības 
“Eze rga ļ i ” 
s a i m n i e k i 
IveTa un 
dZInTaRs 
eRdMaņI. 
Erdmaņi savu 
z e m n i e k u 
s a i m n i e c ī -
bu izveidoja 
1992. gadā, 
sākot apsaim-
niekot Ivetas 
vecvecāku 25 
hektārus lauksaimniecības zemes. Šodien saimniecības īpašumā ir jau vairāk nekā 1000 hekt-
āru, un saimnieki iegulda lielu darbu, apgūstot aizaugušās zemes un sakārtojot meliorētās 
platības. “Ezergaļi” specializējušies graudkopībā un ir viena no lielākajām sēklaudzētāju 
saimniecībām Latvijā. Saimnieki šogad jau otro reizi saņēmuši apbalvojumu konkursā 
“Sējējs”. “Ja cenšas, tad var sasniegt visu,” saka Dz. Erdmanis. Vārmenieki ļoti novērtē 
Erdmaņu ģimenes sniegto ieguldījumu pagasta sabiedriskajā dzīvē, atbalstot kultūras un 
sporta aktivitātes.

Par panāku-
miem starptau-
tiskās sacensī-
bās un ilgga-
dēju Kuldīgas 
vārda nešanu 
pasaulē Goda 
balvu saņēma 
spēkavīrs Mā-
RIs RoZen-
Tāls. Viņš ar 
svarcelšanu no-
darbojas kopš 
19 gadu vecu-
ma, un sports 
k ļ u v i s  p a r 
dzīvesveidu. 
Sportista gaitās 
viņš ar labiem 
panākumiem 
sekmīgi startē-
jis Latvijas, Eiropas un pasaules spēkavīru čempionātos un turnīros, 
tādējādi veicinot arī novada atpazīstamību Latvijā un Eiropā. Māris 
izveidojis savu spēkavīru komandu “Rozental Team”, lai nodotu 
zināšanas tālāk, un ir gandarīts par komandas biedru sasniegumiem 
sacensībās Latvijā un pasaulē. Māris ir pārliecināts, ka ikvienam 
jaunietim nepieciešams nodarboties ar sportu, jo sports disciplinē 
un uzlabo veselību. Māra dzīves moto ir – nekad nepadoties!

4

2016. gada 23. novembris

patriotiska lāčplēša diena
11. novembrī, lāčplēša dienā, 
pilsētā virmoja patriotisms, ļaudis 
pulcējās, lai godinātu brīvības 
cīņās kritušos varoņus. visas dienas 
garumā Kuldīgā notika dažādi 
pasākumi.

Jau desmitos no rīta skolēni, pirms-
skolas izglītības iestāžu audzēkņi un 
ikviens interesents Pilsētas laukumā 
varēja iepazīties ar Zemessardzes 45. 
nodrošinājuma bataljona individuālo 
un kolektīvo ekipējumu, kā arī iesais-
tīties dažādās aktivitātēs, nobaudīt 
karavīru ēdienu un sasildīties pie siltas 
tējas tases. 

Savukārt dienas otrajā pusē Pilsētas 

svarīgākais latvietim ir mantojums, sīkstums un darbs
(Sākums 1. lpp.)

Ansambļa “Rumbas kvartets” mūziķi GaTIs laGZdenIeKs , Rolands sTuceRs, GunTIs sTuceRs un aRTIs ŠIMpeR-
ManIs Goda balvu saņēma par nopelniem Kuldīgas tēla veidošanā. 2013. gada maijā četri Kuldīgas vīri sanāca kopā, un šodien ansamblis vairs 
komentārus neprasa. “Rumbas kvartets” muzicē bez skaņu pastiprinošām iekārtām, kā to darīja mūziķi pagājušā gadsimta 20. un 30. gados. Viņi 
ceļ godā vecās ziņģes – ansambļa repertuārā ir neskaitāmas starpkaru zaļumballēs spēlētās melodijas, galda dziesmas, skaņdarbi, kas nākuši no 
vecām dziesmu kladēm un vecmāmiņu jaunības dienām. “Rumbas kvartetam” jau tapuši divi albumi – “Kur esi Tu” un “Cita dziesma”. Ansamblis 
vairākkārt guvis panākumus Latvijas Televīzijas rīkotajā “Šlāgeraptaujā” un vai ik nedēļu spēlē kādā saviesīgā pasākumā dažādos Latvijas nostūros. 
Gan paši mūziķi, gan kuldīdznieki ir priecīgi, ka Kuldīgas vārds līdz ar “Rumbas kvarteta” piederību mūsu pilsētai izskan visā Latvijā. 

Kuldīgas novada Goda balvu par nopelniem latviskā dzī-
vesveida popularizēšanā saņēma pasaules latviešu nometnes 
3x3 Pelčos organizators, būvuzraugs aldIs bITInIeKs. 
Bitinieku ģimenes rīkotais 3x3 saiets Pelčos bija viens no 
nozīmīgākajiem šī gada notikumiem Kuldīgas novadā – tajā 
piedalīties gribēja tik daudzi, ka visus nebija iespējams uzņemt. 
Daigai un A. Bitiniekiem kopā ar meitām Lauru, Montu un 
Aneti dalība pasaules latviešu saietos un to rīkošana kļuvusi par 
neatņemamu dzīves sastāvdaļu – viņi bijuši 26 saietos, bet paši 
organizējuši jau piecus. Lai Pelčos godam uzņemtu latviešus no 
visas pasaules, pēc Alda kā būvniecības profesionāļa ierosmes 
tika atjaunota Pelču pils skaistā terase. Aldis ir atzīts un no-
vērtēts būvuzraugs. Šobrīd viņa uzraudzībā pārbūvē Kuldīgas 
novada sporta skolu un būvē jauno peldbaseinu, paplašina un 
pārbūvē Kuldīgas mūzikas skolas ēku un būvē Kuldīgas jauno 
restaurācijas centru. Alda viedoklī vienmēr der ieklausīties, tas 
ir izsvērts un pārdomāts. Vīra līdzsvaroto dabu kādā intervijā 
uzteikusi arī sieva Daiga: “Man ir ļoti nosvērts vīrs – es zinu, 
kad pāriešu mājās, tur būs miers.”

Zemessardzes 
vienības Lāčplēša 

dienā gatavas 
militārajai parādei.



Par iegul-
dī to  darbu 
u z ņ ē m ē j -
darbības at-
tīstībā Goda 
balvu saņēma 
z e m n i e k u 
saimniecības 
“Eze rga ļ i ” 
s a i m n i e k i 
IveTa un 
dZInTaRs 
eRdMaņI. 
Erdmaņi savu 
z e m n i e k u 
s a i m n i e c ī -
bu izveidoja 
1992. gadā, 
sākot apsaim-
niekot Ivetas 
vecvecāku 25 
hektārus lauksaimniecības zemes. Šodien saimniecības īpašumā ir jau vairāk nekā 1000 hekt-
āru, un saimnieki iegulda lielu darbu, apgūstot aizaugušās zemes un sakārtojot meliorētās 
platības. “Ezergaļi” specializējušies graudkopībā un ir viena no lielākajām sēklaudzētāju 
saimniecībām Latvijā. Saimnieki šogad jau otro reizi saņēmuši apbalvojumu konkursā 
“Sējējs”. “Ja cenšas, tad var sasniegt visu,” saka Dz. Erdmanis. Vārmenieki ļoti novērtē 
Erdmaņu ģimenes sniegto ieguldījumu pagasta sabiedriskajā dzīvē, atbalstot kultūras un 
sporta aktivitātes.
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patriotiska lāčplēša diena
11. novembrī, lāčplēša dienā, 
pilsētā virmoja patriotisms, ļaudis 
pulcējās, lai godinātu brīvības 
cīņās kritušos varoņus. visas dienas 
garumā Kuldīgā notika dažādi 
pasākumi.

Jau desmitos no rīta skolēni, pirms-
skolas izglītības iestāžu audzēkņi un 
ikviens interesents Pilsētas laukumā 
varēja iepazīties ar Zemessardzes 45. 
nodrošinājuma bataljona individuālo 
un kolektīvo ekipējumu, kā arī iesais-
tīties dažādās aktivitātēs, nobaudīt 
karavīru ēdienu un sasildīties pie siltas 
tējas tases. 

Savukārt dienas otrajā pusē Pilsētas 

laukumā rosība pieauga, iedzīvotāji un 
pilsētas viesi pulcējās, lai vērotu ikga-
dējo militāro parādi. Zemessardzes 45. 
nodrošinājuma bataljona komandieris 
Andris Rieksts savā uzrunā klātesoša-
jiem atgādināja, ka 11. novembris ir 
gan svētki, gan diena, kad atceramies 
tos Latvijas dēlus un meitas, kuri atdeva 
savu dzīvību. A. Rieksts pateicās visiem, 
kuri ir cīnījušies un cīnās par Latviju un 
ir šīs valsts patrioti. Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
atgādināja par tēvzemes mīlestību un 
to, kas patiesi vieno latviešu tautu: 
“Mēs varam priecāties par savu tēvzemi, 
Latviju un Kuldīgu, kas ir īpaša vieta ar 
savu mantojumu un kultūru. Cik liels 

patriotisms un mīlestība uz savu valsti 
būs mūsos, tik to no mums iemantos 
arī citi. Būsim stipri un vienoti!” Pēc 
tam visi devās gājienā uz Rātslaukumu, 
kur pēc Latvijas karoga pacelšanas tika 
noliktas svecītes, veidojot valsts kontū-
ru un godinot Latvijas patriota ēvalda 
Valtera piemiņu. Rātslaukumā vienības 
pārformējās tradicionālajam lāpu gājie-
nam un kopā ar novada skolu jauniešiem 
un bērniem, kā arī iedzīvotājiem devās 
uz Annas kapiem, kur atdusas Brīvības 
cīņu dalībnieki.

Svētbrīdi kapos vadīja Sv. Annas 
evaņģēliski luteriskās draudzes mācī-
tājs Mārtiņš Burke-Burkevics: “Šodien 
ir uzvaras diena – diena, kurā tauta 

izveidojās par nāciju. Parasti šos vārdus 
atceramies 18. novembrī, taču es gribu 
teikt, ka tieši 11. novembris ir diena, 
kurā tauta sevi apzinājās kā nāciju. 
Cilvēki bija gatavi aizstāvēt to ideju, 
to sapni, kas tika pasniegts tev un man 
kā dāvana. Tā bija uzvara pār nevarību, 
neticību, uzvara pār līšanu un mazvēr-
tību. Šodien katru aicinu paraudzīties 
uz saviem pamatiem un vērtībām. Vai 
šodien vērtība ir godīgums? Vai mēs 
kā tauta un nācija stāvam uz godīguma 
pamata? Nē, šodien katram savs krekls 
ir svarīgāks, savs dārziņš ir būtiskāks 
un citu problēmas mums maz interesē. 
Būsim godīgi, ja mēs negodīgumu 
nenomainīsim pret cieņu un patiesību, 

tad tie vīri, kas šeit un citur Latvijā ir 
pārapbedīti, būs krituši velti. Es noliecu 
galvu to karavīru priekšā, kas šodien 
nesavtīgi rūpējas par savu zemi.” Pie-
miņas pasākumu ar muzikāliem priekš-
nesumiem bagātināja Kuldīgas novada 
Bērnu un jauniešu centra audzēkņi.

Lāčplēša diena ir Brīvības cīņās 
kritušo varoņu piemiņas diena, ko svin 
11. novembrī, kad neatkarīgās Latvijas 
armija Pārdaugavā uzvarēja Rietumu 
brīvprātīgo armiju vai tā dēvēto Ber-
monta karaspēku. Šajā dienā tika arī 
iedibināts Lāčplēša Kara ordenis.

EDuarDa DamBErGa, 
sabiedrisko attiecību speciālista, 

teksts un foto

Par ilggadēju un nesavtīgu darbu iedzīvotāju veselības labā Kuldīgas novada Goda balvu saņēma ģimenes ārste RūTa eGlīTe. Viņa savu darbu 
daudzu gadu garumā veic pašaizliedzīgi, strādājot no sirds un darot pat vairāk, nekā prasa pienākums. Pacienti novērtē viņas zināšanas, uzticas dakterei. 
Un atveseļoties palīdz ne tikai ārstes izrakstītās zāles, bet arī viņas sirsnīgā, laipnā attieksme un siltais smaids. Arī kolēģu vidū Rūtu ciena un ar viņas vie-
dokli rēķinās. Rūta vienmēr ir nepagurstoši atbalstījusi arī vīru viņa karjeras izaicinājumos. Brīvajā laikā Rūta kopā ar ģimeni labprāt ceļo, bauda aktīvu un 
veselīgu dzīvesveidu, mākslu un kultūru. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

svarīgākais latvietim ir mantojums, sīkstums un darbs

Kuldīgas novada Goda balvu par nopelniem latviskā dzī-
vesveida popularizēšanā saņēma pasaules latviešu nometnes 
3x3 Pelčos organizators, būvuzraugs aldIs bITInIeKs. 
Bitinieku ģimenes rīkotais 3x3 saiets Pelčos bija viens no 
nozīmīgākajiem šī gada notikumiem Kuldīgas novadā – tajā 
piedalīties gribēja tik daudzi, ka visus nebija iespējams uzņemt. 
Daigai un A. Bitiniekiem kopā ar meitām Lauru, Montu un 
Aneti dalība pasaules latviešu saietos un to rīkošana kļuvusi par 
neatņemamu dzīves sastāvdaļu – viņi bijuši 26 saietos, bet paši 
organizējuši jau piecus. Lai Pelčos godam uzņemtu latviešus no 
visas pasaules, pēc Alda kā būvniecības profesionāļa ierosmes 
tika atjaunota Pelču pils skaistā terase. Aldis ir atzīts un no-
vērtēts būvuzraugs. Šobrīd viņa uzraudzībā pārbūvē Kuldīgas 
novada sporta skolu un būvē jauno peldbaseinu, paplašina un 
pārbūvē Kuldīgas mūzikas skolas ēku un būvē Kuldīgas jauno 
restaurācijas centru. Alda viedoklī vienmēr der ieklausīties, tas 
ir izsvērts un pārdomāts. Vīra līdzsvaroto dabu kādā intervijā 
uzteikusi arī sieva Daiga: “Man ir ļoti nosvērts vīrs – es zinu, 
kad pāriešu mājās, tur būs miers.”

Kurzemes nemateriālā kultūras mantojuma 
biedrības “Kūrava” vadītāja, Kurzemes stāst-
nieku festivāla “Ziv’ zup’” organizatore Ina 
celITāne (trešā no kreisās) Kuldīgas novada 
Goda balvu saņēma par ieguldīto darbu Kuldīgas 
kultūrvides veidošanā. I.  Celitāne ir cilvēks, kurš 
diendienā ceļ godā latviskās vērtības, mūsu tautas 
tradīcijas un kultūras mantojumu. Tieši Ina bija tā, 
kas ar domubiedriem 90. gados mācījās un citiem 
mācīja godāt latviskos godus un gadskārtas. Viņa 
nenobijās un mudināja arī pārējos vilkt pirmo 
bluķi pa Kuldīgu, lēkt tautiskos dančus Liepājas 
ielā, Kundos kurt neskaitāmus Jāņu ugunskurus. 
Viņa ir kaismīga stāstniece, un pēc skaistas vai 
trāpīgas tautas dziesmas Inai kabatā arī nav jā-
meklē. Latviskumu pārņēmušas arī meitas Sabīne 
un Undīne, daudzi meitu draugi, kuri darbojās 
folkloras kopā “Kursīši”. Kopā ar viņu latvisku-
mu mācās mazbērni Māra, Miķelis un Kurts, arī 
vairāku bijušo “Kursīšu” bērni.

410. Kuldīgas jaunsargu vienības instruktors vIesTuRs 
ZvIedRIs Kuldīgas novada Goda balvu saņēma par aizrautīgu 
darbu ar bērniem un jauniešiem. V. Zviedris ir viens no tiem kul-
dīdzniekiem, kurš no pašiem pirmsākumiem darbojas zemessardzē, 
kalpojot valstij. Nu jau ilgus gadus viņš savu laiku un enerģiju 
nesavtīgi velta, strādājot ar jaunsargiem. Viņš spējis aizraut un 
jaunsardzē iesaistīt desmitiem novada jauniešu, mācot fiziski 
aktīvu dzīvesveidu, disciplīnu, drošsirdību, pilsonisko apziņu un 
patriotismu. Daudzi no jaunsargiem pēc tam iestājušies zemes-
sardzē, vairāki izvēlējušies militāro vai policijas karjeru. Nu jau 
par tradīciju ir kļuvusi V. Zviedra rīkotā vasaras nometne “Jaunie 
Latvijas patrioti”, kuras laikā mūsu novada jaunākā paaudze var 
gūt personīgo izaugsmi un rūdījumu, attīstot dzīvei nepieciešamās 
prasmes un veicinot patriotismu. Kuldīgā notikuši arī Viestura 
organizēti apjomīgi reģionāli pasākumi. V. Zviedra darbs novērtēts 
ar dažādiem apbalvojumiem.

Par pašaizliedzīgu darbu Latvijas vēstures izpētē un popu-
larizēšanā Kuldīgas novada Goda balvu saņēma Rubeņa fonda 
valdes loceklis, Nacionālās pretošanās kustības muzeja izveidotājs 
Rendas pagasta “Viesturos” andRejs ĶeIZaRs. Usmenieks, 
vēsturnieks A. Ķeizars pēc studijām palika Rīgā un ieņēma da-
žādus amatus, tostarp vairākus gadus vadīja Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, taču vēlāk izlēma atgriezties laukos un pievērsās 
uzņēmējdarbībai. Nu jau gandrīz 10 gadus viņš veltījis leitnanta 
Rubeņa bataljona gaitu izpētei. Vispirms izveidots Rubeņa fonds 
un muzejs Ugālē, bet šobrīd Andreja nozīmīgākais un lielākais 
projekts, kura īstenošanai viņš nesavtīgi velta savu laiku un ener-
ģiju, ir Rendā izveidotais Nacionālās pretošanās kustības muzejs 
un tā pilnveidošana. Muzejs izveidots, lai sabiedrībai atgādinātu 
par tiem, kuri ziedoja savu veselību vai pat dzīvību cīņā ar šo 
jūgu, lai nodotu mūsu vēstures stāstus nākamajām paaudzēm. 
“Runājot par vēsturi, nopietni ņemama ir latviešu tautas tieksme 
pēc brīvības. Tā ir visnopietnākā lieta, nekas nav nopietnāks par 
to,” kādā intervijā teica Andrejs.

Novada Goda balvu par mērķtiecīgu un 
talantīgu darbu uzņēmējdarbībā un nopelniem 
Kuldīgas tēla veidošanā piešķīra restorāna 
“Goldingen Room” saimniekiem sanTaI un 
RoaldaM cIņIeM. Santa un Roalds Kul-
dīgā darbojas no 2014. gada, bagātinot pilsētas 
tūrisma piedāvājumu. Uzņēmēji izveidojuši 
veselu tūrisma pakalpojumu komplektu – sā-
kotnēji izveidotajam itāļu restorānam “Goldin-
gen Room”, kas atzīts par vienu no Latvijas 
30 labākajiem restorāniem, piepulcējusies 
omulīga viesnīca “Divi baloži” un tūrisma 
vilcieniņš “Ludis”. Uzņēmēji ar savu mērķtie-
cīgo darbu un sirsnīgo attieksmi ir iemantojuši 
gan kuldīdznieku, gan pilsētas viesu cieņu un 
mīlestību, viņi spējuši radīt mājīgu gaisotni, 
kurā ikviens jūtas kā mīļi gaidīts ciemiņš. Sa-
vukārt klientu labās atsauksmes palīdz vairot 
Kuldīgas kā tūristiem draudzīgas vietas slavu 
un atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs. 
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uz sudraba karotīšu svinīgo pa-
sniegšanu 8. novembrī Kuldīgas 
novada domē tika aicināti 44 
bērniņi – 24 zēni un 20 meitenes, 
kuru dzimšana Kuldīgas novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 
no 2016. gada 1. septembra līdz 
31. oktobrim.

No 44 bērniņiem 22 dzimuši 
reģistrētā laulībā, 22 bērnu vecāki 
laulību nav reģistrējuši. 

20 ģimenēs mazulis ir pirmais 
bērns, 15 – otrais, septiņās – tre-
šais un divās ģimenēs –  ceturtais 
bērniņš. 

Populārākais vārds jaundzimu-

šajiem ir: zēniem – Kristaps (2) un 
Jēkabs (2), meitenēm – Paula (2). 
Vienam zēnam vecāki ir izvēlējušies 
divus vārdus: Eduards Mārtiņš, mei-
tenēm – Emma Hermīne, Evelīna 
Arta un Paula Anna.

Visi Kuldīgas novada jaundzi-
mušie uz svinīgo pasākumu tiek 

aicināti reizi divos mēnešos, nākamā 
tikšanās būs 2017. gada 10. janvārī.

Bērniņu vecāki, kuri ir aicināti, 
bet nav apmeklējuši pasākumu un 
saņēmuši mazo piemiņas dāvaniņu, 
var to izņemt gada laikā Kuldīgas 
novada Dzimtsarakstu nodaļā, ja 
bērniņa dzīvesvieta ir deklarēta Kul-

dīgas pilsētā, vai pagasta pārvaldē, 
ja mazuļa dzīvesvieta deklarēta kādā 
Kuldīgas novada pagastā.

ILOna ĶESTErE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErGa foto

5. novembrī savās mājās Turlavas pagastā kuplā bērnu, mazbērnu un 
mazmazbērnu pulkā, baudot tuvinieku sagādāto cienastu un meitas 
dagnijas cepto torti, zelta kāzas svinēja brigita un jēkabs puzari.

Brigitas kundze stāsta, ka abi ar 
Jēkaba kungu ir turlavnieki un visu 
mūžu šeit arī nodzīvojuši. Iepazi-
nušies, strādājot lauku brigādē, un 
gredzenus pirms 50 gadiem mijuši 
Turlavas ciema padomē.

Jēkaba kungs jaunībā bijis sportists 
un muzicējis ansamblī, bet Brigitas 
kundze darbojusies deju kolektīvā. 
Abi nākuši no kuplām ģimenēm, un arī 
pašu izveidotajā ģimenē izaudzināti 

seši bērni. “Esam ļoti bagāti – mums 
ir 6 bērni, 17 mazbērni un 7 maz-
mazbērni,” ar lepnumu teic Brigitas 
kundze. Puzaru pāris turpina rosīties 
piemājas saimniecībā, kopjot dārzu un 
rūpējoties par vistiņām, gaili, kaziņu 
un sunīšiem.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

Leons Kļaviņš  iegūst “Grand Prix”
Kuldīgas alternatīvās sākumskolas 
5.a klases skolnieks leons Kļaviņš 
ieguvis augstāko novērtējumu – 
“Grand prix” latvijas bērnu un 
jauniešu konkursā–festivālā “Mēs 
latvijai!”, kura 2. kārta un noslē-
gums, sagaidot latvijas 98. gadadie-
nu, notika kultūras pilī “Ziemeļblāz-
ma”, Rīgā.

Leons pastāstīja: ““Ziemeļblāzmā” 
ir skaista zāle un liela skatuve. Pirms 
uzstāšanās biju satraukts, jo piedalījās 
tik daudz kolektīvu, taču, kad uzgāju uz 
skatuves, biju drošs par sevi, zināju, ka 
esmu gatavs parādīt savu priekšnesumu; 
satraukumu atstāju aizkulisēs. Pēc manas 
uzstāšanās zālē skaļi aplaudēja. Jutos 
kā īsts mākslinieks!” Kad apbalvošanā 
sauktas vietas un Leons nav bijis starp 
trīs labākajiem, viņš noskumis. “Sāku 
domāt, ka kaut ko neesmu izdarījis 

pareizi. Bet tad paziņoja, ka esmu gal-
venās – “Grand Prix” – balvas ieguvējs, 
aiz prieka eksplodēju. Nemaz nezināju, 
ka tāda vispār tiks pasniegta!” saka     
L. Kļaviņš. Skolnieks bijis laimīgs, ka 
priekšnesums tik augstu novērtēts. Kaut 
arī diena bijusi ļoti nogurdinoša, viņš 
gandarīts, ka godam izdevies pārstāvēt 
Kuldīgas novadu.

Konkursa noslēgumā piedalījās 482 
dalībnieki – 40 kolektīvi, ansambļi un 
solisti. L. Kļaviņš pasākumā vienīgais 
pārstāvēja Kurzemi un Kuldīgas nova-
du. Viņu konkursam sagatavoja skolotāja 
Sangrita Upeniece.

No 2016. gada jūlija līdz novembra 
beigām biedrība “Jaunatnes kultūras un 
estētiskās audzināšanas asociācija” īste-
noja projektu “Mēs Latvijai!”. Projekta 
galvenais mērķis bija veicināt dažādu 
tautību bērnu un jauniešu starpkultūru 
komunikāciju, kā arī apzināt katras 

nacionālās identitātes nozīmi Latvijas 
kopējā kultūru daudzveidībā. Svarīgs 
uzsvars, veidojot aktivitātes, bija stip-
rināt bērnu un jauniešu piederības iz-
jūtu Latvijai un mīlestību pret šo zemi, 
vienlaikus iesaistoties dažādu kultūru 
mantojuma saglabāšanā, kā arī nākotnes 
sadarbības veidošanā. 

Projektu organizēja NVO biedrība 
“Jaunatnes kultūras un estētiskās audzi-
nāšanas asociācija” un biedrība “Sadar-
bības platforma” un īstenoja sadarbībā ar 
biedrību “Latvijas pilsoniskā alianse” un 
Kultūras ministriju projekta “Par atseviš-
ķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu 
pilsoniskās sabiedrības attīstības un 
starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. 

SanGrITa uPEnIECE, 
Kuldīgas alternatīvās sākumskolas 

skolotāja
SaIVaS PESKOPaS foto

pasniedz sudraba karotītes

uz sudraba karotīšu svinīgo pasniegšanu Kuldīgas novada Domē aicinātie mazuļi un ģimenes pulcējās kopējam foto.

bagāti ar kuplu ģimeni

jēkabs un Brigita Puzari lepojas ar savu kuplo ģimeni, kuru uzskata par patiesu bagātību.

aICInām tās ģimenes, kurām tuvojas ievērojama kāzu gadadiena, 
par šo notikumu informēt Kuldīgas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekus 
vai pagastu pārvalžu vadītājus, lai varētu vienoties par veidu, kādā novada Dome 
sveiks gaviļniekus. Apsveikuma veidi ir dažādi – no vienkāršas ziedu un svētku 

pabalsta saņemšanas līdz pat Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas personīgam 
apmeklējumam un savas ģimenes dzīvesstāsta izstāstīšanai plašākai sabiedrībai ar 

“Kuldīgas Novada Vēstu” vai vietējā laikraksta “Kurzemnieks” starpniecību, 
ja vien gaviļnieki to vēlas.

Kuldīgas alternatīvās sākumskolas 5.a klases skolnieks Leons Kļa-
viņš un skolotāja Sangrita upeniece ir lepni par skolnieka nopelnīto 
augsto novērtējumu konkursā “mēs Latvijai!”.
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Padurē aicina uz 
radošu pasākumu

9. decembrī deksnes pasākumu 
zālē no 18.00 līdz 22.00 ikviens 
aicināts piedalīties pasākumā 
“es radu latviju”.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, pa-
sākumā būs iespēja veidot dažādus 
radošos darbus. Galvenā tēma – 
“Latviskie raksti.” Noslēgumā svi-
nīgi atklās vides objektu pie skolas 
un pasākumu zāles.

“Es radu Latviju” tiek organizēts 
Latvijas simtgades ietvaros. Šo pa-
sākumu un Tautasdziesmu vakaru 

organizē biedrība “Padure” projekta 
“Iesaisties Kurzemē!” finansējuma 
ietvaros. Aktivitāte tiek realizēta ar 
LR Kultūras ministrijas un “Kurze-
mes NVO atbalsta centra” finansiālu 
atbalstu.

VIGra LEISmanE, 
biedrības “Padure” vadītāja

Kuldīgā aizvadītas tradicionālās 
lāčplēša dienai veltītās milita-
rizētās sporta spēles “spēks un 
daile”. Tajās piedalījās 13 ko-
mandas.

Šogad sacensības pirmo reizi 
norisinājās āra apstākļos Kuldīgas 
pilskalnā, lai jaunieši vairāk izprastu 
1919. gada novembra notikumus 
un kaut nedaudz izjustu, ko toreiz 
pārdzīvoja latviešu karavīri.

Lai pretendētu uz uzvaru, ko-
mandai bija jāpiedalās militārajā 
stafetē lauka apstākļos, medicīnisko 
zināšanu pārbaudē “Raibais plākste-
ris”, kā arī jāatbild uz teorētiskajiem 
jautājumiem “Vēsture un šodiena”. 
Uzvarētāji tika noskaidroti pēc 
labākajiem distanču laikiem un 
iegūtajiem rezultātiem. Pēc katras 
disciplīnas komandai tika piešķirta 
vieta un atbilstošs punktu skaits, ko 
beigās saskaitīja, iegūstot rezultātu.

Šogad vidusskolu grupā uzvaru 
izcīnīja Kuldīgas Centra vidusskolas 
komanda “Cimdiņi” (Vanesa Sil-
vestrova, Liene Daškevica, Ričards 
Vēvers, Dāvis Biksons), 2. vietā 
ierindojās Skrundas vidusskolas 

komanda (Kristaps Puķe, Kristaps 
Kevišs, Undīne Ābele, Samanta 
Seņko), bet 3. vietā – Alsungas 
vidusskola (Alvis Siliņš, Eduards 
Hartmanis, Alise Punclava, Simona 
Staņislavčika).

Savukārt pamatskolu grupā veik-
smīgākie bija Alsungas vidusskolas 
9. klases skolēni Erīna Paula Lāse, 
Elīza Šmidberga, Patriks Šmid-
bergs, Jānis Galiņš, 2. vietu izcīnīja 
Nīkrāces pamatskolas 5.–9. klašu 
komanda “Deviņvīru spēks” (Karīna 
Sietiņa, Agnese Dace Kaktāvičus, 
Renārs Jansons, Andis Blaževičs), 
bet 3. vietā ierindojās Māteru Jura 
Kazdangas pamatskolas 5.–9. klašu 
komanda (Ieva Liāna Biģele, Mada-
ra Šteina, Māris Šteins, Ivo Meiers). 
Apsveicam uzvarētājus un ceram uz 
tikšanos arī nākamgad!

Kuldīgas novada Bērnu un jau-
niešu centrs saka lielu paldies Ze-
messardzes 45. nodrošinājuma 
bataljonam par sniegto atbalstu 
pasākuma rīkošanā!

IEVa KaLTnIECE, 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 

centra  jaunatnes lietu speciāliste
KrISTĪnES DuĻBInSKaS foto

Militarizētajās sporta spēlēs uzvar Kuldīgas Centra vidusskola

militarizētajās sporta spēlēs “Spēks un daile” vidusskolu grupā vislabāk veicās Kuldīgas Centra vidusskolas komandai. uz-
varētājus sveica Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa (trešā no labās) un Zemessardzes 45. nodrošinājuma 
bataljona komandieris pulkvežleitnants andris rieksts (pirmais no kreisās).

jau piekto gadu uz veselības 
pārbaudēm, konsultācijām, 
vingrojumiem, spēlēm un citām 
aktivitātēm Ģimenes veselības 
diena pulcēja vairākus simtus 
dalībnieku no pagastiem, Kuldī-
gas un citām tālākām pilsētām.

Šogad 24 aktīvas ģimenes gan 
no novada, gan citām pilsētām 
piedalījās ceļojošā kausa izspēlē, 
kurā desmit dažādās stacijās bija 
jāpierāda savu maņu asums, lai 
izcīnītu galveno balvu. Īpašu jaut-
rību sagādāja stacija “Stila izjūta”, 
kurā 90 sekundēs visiem ģimenes 

dalībniekiem bija jāpierāda sava stila 
izjūta, izmantojot pēc iespējas vairāk 
dotos apģērbus un aksesuārus.

Šogad bija organizētas arī vai-
rākas jaunas aktivitātes. Piemēram,  
visi mazie kuldīdznieki kopā ar 
vecākiem varēja piedalīties ģime-
nes animācijas studijā, kurā radīja 
multfilmu “Kuldīdznieks sporto 
2016”. Animācijas studiju veidoja 
Kuldīgas Mākslas skolas pasniedzē-
ja Ina Ozola, kura sniedza padomus 
mazajiem režisoriem. Filmiņas 
tapšanā tika apkopoti 36 mazo un 
lielo dalībnieku veidotie fragmenti, 
kuros atspoguļojas katra asociācijas 

ar sportiskajiem kuldīdzniekiem.
Vēl viena nebijusi aktivitāte šo-

gad – “Pāru stila pārvērtības”, kur 
māsas, brāļi, tēti un meitas, mammas 
un dēli pie stilistes Zanes Melnaces 
un profesionālās skaistuma skolas 
make-up māksliniekiem un frizie-
riem caur stila pārvērtībām varēja 
ieraudzīt sevi tuvāko acīm. Šī akti-
vitāte veicināja savstarpējo uzticību, 
jo pārvērtības notika bez spoguļiem, 
pārvērtību procesu redzēja tikai 
pārinieks, kurš deva instrukcijas 
speciālistiem par to, kas, viņaprāt, 
otram piestāvētu vislabāk.

Par ģimenes vērtībām, savstarpē-

jām attiecībām, harmoniju un to, kā 
pieņemt notikumus, noturēt savu un 
līdzcilvēku garīgo veselību, bērnu 
audzināšanu, kā arī citām svarīgām 
tēmām savās zināšanas, pieredzē un 
sajūtās dalījās ģimenes psihoterapei-
te Aina Poiša.

Kā ik gadu, vislielākais prieks 
bija jūtams no pašiem mazākajiem 
dalībniekiem, kuri nenogurdināmi 
piedalījās Mazo bērnu skoliņas ak-
tivitātēs, radoši darbojās “Kuldīgas 
darbnīcā”, veidojot rallija auto un 
katamarāna modelīšus, kā arī lika 
puzles un spēlēja dažādas spēles līdz 
pat spēku izsīkumam.

Pasākumu organizēja Kuldīgas 
aktīvās atpūtas centrs, Kuldīgas 
novada sporta skola un Kuldīgas 
kultūras centrs. Atbalstīja Kuldīgas 
novada Dome, “Milzu!”, Kuldīgas 
Bērnu un jauniešu centrs, Mazo 
bērnu skoliņa, Universitāte bērniem, 
Kuldīgas darbnīca, “Dip-Dap”, spor-
ta klubs “Fitnesa studija”, Kuldīgas 
Centra vidusskola, Rīgas Stradiņa 
universitāte, “Veselības centrs 4”.

IEVa ZuBrIĻEna, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 

speciāliste
InESES KrOnES foto

aizvadīta piektā Ģimenes veselības diena

SPOrTa PaSāKumI nOVEmBrĪ un DECEmBrĪ
25.XI 20.00 Latvijas 1. līgas čempionāts florbolā: Kuldīga–FK “Madona”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts 100 lauciņu dambretē; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
26.XI 11.00 Zibensturnīrs telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.XI 18.00 Latvijas florbola junioru līga U-19: Kuldīgas NSS–“Kurši”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
27.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
27.XI 18.00 Latvijas 1. līgas čempionāts florbolā: Kuldīga–“Ogres Vilki”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
29.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības basketbolā 1997.–2000. g.; KNSS sporta nams, 
  Virkas iela 13, 2. vidusskola, Jelgavas iela 62, Kuldīga
29.XI 18.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
2.XII 14.00 Kuldīgas NSS atklātās sacensības vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
2.XII 20.00 Latvijas florbola junioru līga U-19: Kuldīgas NSS–Ķekavas “Buldogs”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
3.XII 10.00 Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā U-14, U-12 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
6.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības basketbolā 2001.–2002. g.; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga

Ģimeņu veselības 
dienas aktivitātēs 
varēja piedalīties 
kā liels, tā mazs. 
jaunākie dalībnieki 
iemēģināja roku 
auto modelīšu 
veidošanā, 
savukārt lielie 
varēja apmeklēt 
kādu no 
darbnīcām vai stila 
pārvērtības.
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mūSu LaIKS

KuLDĪGaS KuLTūraS CEnTrā 

PaSāKumI PaGaSTOS

2016. gada 23. novembris

SVECĪšu VaKarI 

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

no 3. līdz 25. decembrim SVĒTKu LaIKS Kuldīgā
SESTDIEn, 3. decembrī, 
13. ziemas festivāls “nOTICI BrĪnumam!”

12.00 –  Ziemassvētku tirdziņa un Rūķu pils atklāšana 
 Rātslaukumā
12.00–18.00 –  dāvanu tirdziņš Liepājas ielā
12.00–16.00 –  lielā vēstuļu rakstīšana Rūķa istabā 
 Liepājas ielā 3
12.00–16.00 –  meistarstiķi Rūķu pilī “Divas spices” 
 Rātslaukumā
12.00–16.00 –  zilzaļi brīnumi, prieks, sniegs un ledus 
 Rātslaukumā
12.00–16.00 –  izstāde “Niedru puzuri un krāsu bildes 
 mūsu mājām” 

************************************************************************
12.00–16.00 –  puzuru darbnīca kopā ar Enviju Indāni 
 Vecajā rātsnamā
12.00–16.00 –  jestrais “Rūķu tingeltangelis” Rātslaukumā
12.00–16.30 –  atraktīvi muzikālais “Ņigu-ņegu” uz 
 Rātslaukuma skatuves:
 12.00 –  Ziemas festivāla atklāšana un laba vēlējumi 
 12.15 –  spēlē Rūķu orķestris 
 12.30 –  dejo BDK “Stariņš” un TDA “Venta” 
 13.00 –  Rikko lelles. Leļļu mūzikls “Ķiplociņš 
  pie Ziemassvētku vecīša”. Lomās 10 roku lelles
 13.50 –  spēlē “Rūķu orķestris” 
 14.30 –  dzied popgrupa “Putiņas”
 14.50 –  Ziemassvētku disko ceļojumā visus 
  ved Ēriks 
 15.30 –  Rūķi rūķojas 
 16.00 –  spēlē Rūķu orķestris
 16.30 –  Bērnu un jauniešu teātra “Focus” 
 koncertuzvedums “Pirmssvētku drudzis Rūķu 
 pastā” uz Rātslaukuma skatuves

ap 17.00 Kuldīgas galvenās egles iedegšana rātslaukumā

no 3. līdz 25. decembrim Kuldīgas rātslaukumā
ZIEmaSSVĒTKu TIrDZIŅš

Aicinām iegriezties ziemīgi zaigojošajos stikla namiņos.
Lielākajā namiņā savu preci piedāvās lauksaimniecības pakal-
pojumu kooperatīvā sabiedrība “Kuldīgas labumi”, bet mazākajā 
tirgotāji un prece ik dienu būs cita.

Tirdziņa darba laiks:
Sestdien, 3. decembrī, 12.00–18.00
Svētdien, 4. decembrī, 12.00–16.00
(Turpmākie datumi un laiki nākamajā izdevuma numurā)

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!
Sestdien, 3. decembrī, 12.00–16.00 – puzuri kopā ar Enviju Indāni
Svētdien, 4. decembrī, 12.00–15.00 – durvju dekori kopā ar Kristīni 
Mateviču
(Turpmākie datumi un laiki nākamajā izdevuma numurā)

rūķu pils “DIVaS SPICES” rātslaukumā
Svētdien, 4. decembrī
12.00 – Rūķu rīta rosme
12.30 – spēlē Rūķu duets
13.00 – lielais Laimes rats
13.40 – izrāde “Ziemassvētki pie krustmātes Mūmū”
14.20 – rotaļu programma ar “Pārsteiguma tēliem”
(Turpmākie datumi un laiki nākamajā izdevuma numurā)

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 ISTaBaS aTVĒršana 
sestdien, 3. decembrī, 12.00 

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:
Svētdien, 4. decembrī, 12.00–14.00 – Adventes kalendāra 
gatavošana
Otrdien, 6 decembrī, 16.00–18.00 – saldumturza Rūdolfam
Trešdien, 7. decembrī, 16.00–18.00 – mazā Elfa dāvanu maiss
Ceturtdien, 8. decembrī, 16.00–18.00 – virteņu virpulis
Ieejas kartes noteikti saglabājiet, jo 25. decembrī – Rūķa 
dzimšanas dienā – tās jums var sagādāt pārsteigumus.
(Turpmākie datumi un laiki nākamajā izdevuma numurā)

ĒDOLĒ
26. novembrī:
15.00 – Postmuižas kapos,
16.00 – Kaušu kapos,
17.00 – Lūšu kapos.

C. 24.XI 17.30  mELānIjaS HrOnIKa
S. 26.XI 15.00  2016, Latvija
P. 28.XI 19.30 Ilgums 2’04
T. 30.XI 16.00 Drāma, biogrāfija
C. 1.XII 17.00 12+
C. 1.XII 19.30 

C. 24.XI 20.00 raDInIEKI
P. 28.XI 17.30 2016, Latvija, Vācija, Igaunija, Ukraina
   Ilgums 1’52, trilleris, 7+
   Filma krievu, ukraiņu valodā, 
   ar subtitriem latviešu valodā

P. 2.XII 16.00 VaIana
Sv. 4.XII 14.00 2016, ASV
Sv. 4.XII 16.00 Ilgums 1’43
P. 5.XII 17.30 Animācijas ģimenes filma
O. 6.XII 17.30 Filma dublēta latviešu valodā
T. 7.XII 16.00 U
T. 7.XII 18.00
C. 8.XII 16.00

P. 2.XII 18.00  DOKTOrS STrEInDŽS
P. 5.XII 19.30 2016, ASV, ilgums 1’55
T. 7.XII 20.00 Asa sižeta piedzīvojumu filma, fantāzija
C. 8.XII 18.00 12+

P. 2.XII 20.00  SaBIEDrOTIE
Sv. 4.XII 18.00 2016, Lielbritānija, ASV, ilgums 2’01
O. 6.XII 19.30 Drāma, trilleris, romantika
C. 8.XII 20.00 16+

Ir aizvadīts ražīgs rudens un tu-
vojas balta ziema. Pārdomu, jaunu 
mērķu un dažādu ierosmju virpulis 
ik dienu norisinās ne tikai katra iedzī-
votāja, bet arī uzņēmēja galvā, taču 
šis ir arī laiks, kad pati daba rosina uz 
visu atskatīties gada garumā – kā tas 
aizvadīts, ko darīt turpmāk.

Novembris ir patriotisma un 
ticības savam mērķim laiks. Ticība, 
kā zināms, ir maizes rika mūsu 
dvēselei. Man ir lieliska iespēja 
dzīvot Kuldīgā, pilsētā, kurā es cil-
vēkos saskatu lielu ticību sev. Šeit 
saimnieki uzpoš ēkas un pagalmus, 
uzņēmēji lēnām, bet neatlaidīgi at-
tīsta  uzņēmumus, notur stabilitāti, 
un, ja mērķu labā nepieciešams, arī 
mainās. Šī ir pilsēta, kurā ikviens 
var iedvesmoties caur citu darbiem 
un noticēt sev.

Pateicoties cilvēkiem un dvēse-
liskai videi, kurā mēs dzīvojam, Kul-
dīgu var salīdzināt ar senām, daudz 
ko piedzīvojušām ērģelēm. Pirms 
vairākiem gadiem pastaigu laikā es 
redzēju izdangātas ielas, apskrambu-
šas, laikazoba grauztas ēku fasādes, 
taciņām ietītus skvērus un parkus. 
Šodien tas viss ir mainījies, un arī 
mēs paši maināmies līdzi. Es pazīstu 
daudzus uzņēmīgus cilvēkus, kuri ir 
kā lieliski skanošas ērģeļu stabules, 
un es iedvesmojos no viņiem.

Uzņēmējiem ir svarīga laba 
komanda. Vasarā, pateicoties paš-
valdības atbalstam, tiem ir iespē-
ja savos darbos iesaistīt novada 
jauniešus. 16 – 17 gadus veciem 
skolēniem vienu vasaras mēnesi 
ir iespēja iepazīties ar pieauguša 
cilvēka ikdienu, strādāt un gūt 
pieredzi sevis izvēlētajā nākotnes 
profesijā. Rudenī skolās norit mazo 
tirgotāju diena, kurā ar degsmi ie-
saistās daudz dažāda vecuma bērnu. 
Iepriekš parasti notiek nopietna ga-
tavošanās – cepti gardumi, gatavotas 
rotas, rakstāmpiederumi, izveidoti 
konfekšu roboti un radītas daudzas 
citas apbrīnojamas lietas. Vecāki to 
atbalsta un palīdz, vienaudži novērtē 
un iegādājas, izsaka uzslavas un, 
būtiskākais, iedveš ticību saviem 
spēkiem. Mēs, uzņēmēji, esam ļoti 
pateicīgi par ieinteresētiem, strādī-
giem un atbildīgiem jauniešiem. Te 
veidojas mūsu nākotnes komanda.

Lielu atbalstu uzņēmējiem sniedz 
pašvaldības rīkotie pasākumi. Mūsu 
novadā visu gadu notiek dažādi svēt-
ku, sporta un mūzikas pasākumi. Tie 
Kuldīgai piesaista daudz apmeklētā-
ju, un katrs, kas darbojas ēdināšanas, 
izklaides vai izmitināšanas nozarē, 
ir ieguvējs.

Es vēlētos, lai mūsu novads iz-
skan kā kopīgi veidots skaņdarbs, 
no kura ikviens var iedvesmoties. 
Lai mums kopā labi skan!

Kopīgā 
melodijā

aGnESE BuKa, 
SIa “alias products” valdes 
priekšsēdētāja, kooperatīva “Kuldīgas 
labumi” valdes locekle

ĒDOLĒ
24. novembrī 13.00 kultūras namā – leļļu teātra 
“Tims” izrāde “Pasaka par pīlēnu”. Ieeja – 1 EUR.
9. decembrī 17.00 pie kultūras nama – pagasta 
lielās egles iedegšana. 
17. decembrī 11.00 – eglīte pirmsskolas vecuma 
bērniem.
GuDEnIEKOS
Līdz decembrim Gudenieku kultūras namā – Silvi-
jas Teteres krustdūrienā izšūto rokdarbu izstāde; 
Kristīnes Sūnas rokdarbu izstāde. Decembrī – 
Daces Nastevičas eņģeļu kolekcijas izstāde.
25. novembrī 20.00 Gudenieku kultūras namā – 
Snēpeles amatierteātra izrāde “Jaunsaimnieka 
līgava”. Ieeja –  1 EUR.
26. novembrī 21.00 Basu tautas namā – atpūtas 
vakars. Spēlē grupa “Tik un Tā”. Ieeja – 3 EUR.
KaBILĒ
Novembrī bibliotēkā – izstāde “Ar Kabiles vārdu” 
(dažādi priekšmeti ar Kabiles uzrakstu).
26. novembrī 21.00 saieta namā “Sencis” – zem-
nieku un viņu draugu balle.
10. decembrī 21.00 pie kafejnīcas “Vīnakalns” – 
egles iedegšana. Uzģērb savu ķekatu masku 
un nāc uz egles iedegšanu; 22.00–3.00 saieta 
namā “Sencis” – ķekatu balle. Spēlēs grupa 
“Pusnakts pietura”. Ieeja – 4 EUR. Iespēja pieteikt 
galdiņu pie saieta nama vadītājas Agneses pa 
tālr. 25618976.

17. decembrī 13.00 saieta namā “Sencis” – se-
nioru un viņu draugu Ziemassvētku pēcpusdiena. 
Kabiles pensionāriem jāpiesakās personīgi līdz 9. 
decembrim pie Dainas Ļeonovas pa tālr. 29903638.
18. decembrī 14.00 saieta namā “Sencis” – 
pirmsskolas vecuma bērnu eglīte. Paciņas 
saņems bērni, kuri dzimuši no 01.01.2010.–
01.12.2016., deklarēti un dzīvo Kabiles pagastā 
un būs ieradušies uz pasākumu.
KurmāLĒ
Pagasta izstāžu zālē – Skaidrītes Vjaksas 
fotogrāfijas; novembrī – “Kuldīgas paletes” 
mākslinieku gleznas.
17. decembrī tiek organizēts brauciens uz Zie-
massvētku koncertu Liepājas teātrī. Pieteikties 
pie kultūras darba organizatores.
LaIDOS
25. novembrī 9.30 Sermītes bibliotēkā – litera-
tūras stunda bērnudārza audzēkņiem – literāta 
Arnolda Auziņa daiļrade.
3. decembrī 14.00 “Bitītē” – līnijdeju sadancošanās 
pasākums “Sniegpārsliņu valsis”. Sīkāka informā-
cija un dalību pieteikšana pa tālr. 26228949 vai 
28874971.
7. decembrī 16.00 Laidu bibliotēkā – Ziemassvēt-
ku apsveikumu gatavošana. Līdzi jāņem šķēres, 
krāsaini papīri, pogas, pērles, mežģīnes, līme.
7. decembrī 19.00 “Bitītē” – ceļojošā zolītes 
kausa pirmā kārta.

Piektdien, 25. novembrī, 19.00 – mūzikls “Čigānu prin-
cese”. Mūzikls ir starptautisks projekts, kas norisinās vairākās 
valstīs, piedaloties 11 māksliniekiem. Ieeja – 8, 10, 12, 15 EUR, 
biļetes – KKC un visās “Biļešu paradīzes” kasēs.

Trešdien, 30. novembrī, 19.00 – koncerts divās daļās “Kun-
gi uzlūdz dāmas”. Piedalās: Guntis Skrastiņš, Artis Robežnieks, 
Andris Skuja, Žoržs Siksna, Dainis Porgants. Biļetes –  8, 10, 
12 EUR, www.bilesuparadize.lv

PaDurĒ
Līdz 15. decembrim bibliotēkā – biedrības “Padu-
re”, Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures 
filiāles  un Padures pagasta bibliotēkas sadarbī-
bas pasākumi lasīšanas veicināšanai “Es lasu par 
Latviju, es rakstu par Latviju” un projekta “Bērnu 
un jauniešu žūrija 2016” aktivitātes.
24. novembrī 15.00 Deksnes pasākumu zālē – 
leļļu teātris ar izrādi “Pasaka par pīlēnu”. Ieeja 
bez maksas.
2. decembrī 15.00 – Padures pagasta senioru 
pēcpusdiena. Muzikālus priekšnesumus sniegs 
Aina Bože, varēs iegādāties grāmatas un mūzikas 
diskus. Pieteikšanās pasākumam līdz 28. novem-
brim pa tālr. 28887059.
PELČOS
Bibliotēkā – Kārļa Dazarta gleznu izstāde; 
grāmatu izstāde “Zelta rudens”; Ilzes Riekstiņas 
fotogrāfiju izstāde “Ziedi un kafija”.
24. novembrī 17.00 “Pagrabiņā” – spāņu ēdienu 
vakars kopā ar Hugo Basante Gonzalez. 
“Pagrabiņā” turpinās “Smadzeņu ku(S)tināšanas” 
maratons visiem vecumiem (īpaši vēlama jaunie-
šu auditorija) ar jauniem novembra konkursiem.
rEnDā
10. decembrī kultūras namā – 6. labdarības 
koncerts “Eņģeļi pār Latviju”. Aicinām pieteikties 
koncerta dalībniekus pa tālr. 26181470.
Uzsākot jauno sezonu, Rendas kultūras nams 
aicina jaunus dalībniekus deju kolektīvā un 
vokālā ansamblī. Pieteikties pa tālr. 26181470.
rumBā 
Bibliotēkā – Gunitas Stārastes fotoizstāde 
“Viršu laikā”.
Līdz 30. novembrim pārvaldes nama zālē – Ligi-
tas Traščenko gleznu izstāde.
25. novembrī 16.00 Ventas ciema “Bukaišos” – 
vizuālās mākslas radošā darbnīca “Ziemassvētku 
glezna”.
7. decembrī 14.15 “Bukaišos” – kulinārijas pa-
sākums “Gardēži”.
SnĒPELĒ
Līdz 30. decembrim bibliotēkā – Kārļa Dazarta 
gleznu izstāde.
Snēpeles bibliotēka uzsāk Latvijas jubilejas 
izstāžu ciklu “Simts soļi līdz simtgadei”, un snē-
pelnieki aicināti nelielās izstādēs parādīt savus 
vaļaspriekus, kolekcijas, interesantās nodarbes. 
Līdz 30. decembrim – snēpelnieces Sandras 
Vanagas darināto leļļu izstāde.
25. novembrī 15.00 kultūras namā – praktisko 
nodarbību cikla “Radoši, praktiski, interesanti 
un arī sātīgi” kārtējā nodarbība “Svētki nāk...”.
8. decembrī 10.00 bibliotēkā – praktiskā no-
darbība Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles 
bērniem “Tinam, pinam, līmējam”, gatavosim 
Ziemassvētku rotājumus.
15. decembrī 15.00 kultūras namā – pagasta senio-
ru balle Ziemassvētku noskaņās. Pieteikšanās līdz 
10. decembrim kultūras namā vai pa tālr. 27843792.
16. decembrī 17.00 – rūķu gājiens, pagasta 

Ziemassvētku egles iedegšana pie Pagastmā-
jas, tad rūķu gājiens un egles iedegšana pie 
Snēpeles pils. Jātērpjas rūķu cepurēs un līdzi 
jāņem lukturīši.
25. decembrī 14.00 Snēpeles luterāņu baznīcā – 
svētku dievkalpojums un koncerts “Ziemassvētku 
stāsts”.
TurLaVā
Novembrī bibliotēkā –– PII “Lāčuks” darbu 
izstāde “Krāsainais rudens”; rokdarbnieces Ag-
neses Salmas izstāde “Lika pasmaidīt”; Riharda 
Lasmaņa darbu izstāde “Koka nazīši, lāpstiņas 
un citas lietas”; līdz 30. decembrim – keramiķes 
Intas Mednieces darbu izstāde.
25. novembrī 14.00 Lipaiķu ev. lut. baznīcā – 
labdarības projekta ietvaros  koncerts “Ar cerību 
baltu mūža garumā”. Piedalās Antra Stafecka, 
Uldis Marhilēvičs un vijolnieks Dzintars Beitāns.
26. novembrī 19.00 kultūras namā – koncerts 
“Adventi gaidot”.
30. novembrī 12.00 bibliotēkā – tikšanās ar 
koka lietu darinātāju Rihardu Lasmani. Konkurss 
“Atpazīsti koka sugu!”
3. decembrī 12.00 kultūras namā – kino pēcpus-
diena. Tiks rādītas skolēnu safilmētās īsfilmas 
par Turlavu.
11. decembrī 18.00 Turlavas centrā – egles 
iedegšana.
20. decembrī 17.00 kultūras namā – Turlavas 
pamatskolas Ziemassvētku koncerts.
21. decembrī 13.00 kultūras namā – Ziemassvēt-
ku balle senioriem (pieteikties pa tālr. 26263960).
25. decembrī 22.00 kultūras namā – Ziemas-
svētku balle.
26. decembrī 12.00 kultūras namā – Ziemassvēt-
ku vecītis gaidīs ciemos pašus mazākos.
VārmĒ
Trešdienās 17.00 JIC “Čiekurs” – “Ziepju liešanas 
nodarbības” bērniem un pieaugušajiem. Sāksim 
gatavot Ziemassvētku dāvanas. Nodarbībām 
pieteikties pa tālr. 25390387.
26. novembrī 11.00 pamatskolas zālē – Vārmes 
amatierteātris “Es un Tu” piedāvās A. Birbeles 
komēdiju “Kapusvētku PR”. Režisore L. Čevere. 
Ieeja brīva.
26. novembrī 19.00 sporta hallē – līnijdejotāju 
jubilejas koncerts “Romancei 10”. Aicināti visi 
interesenti.
No 1. līdz 29. decembrim Vārmes bibliotēkā – 
Kristīnes Bēricas dabas skatu gleznu izstāde; 
līdz 20. decembrim –  Intas Mednieces keramikas 
darbu izstāde.
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 seniorus. Muzicēs 
grupa “J2”. Līdzi jāņem groziņi.


