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Sveic kultūras 
darbiniekus
> 4. lpp.
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VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas 1. vietnieks

Rallija skatpunkts 
un ierobežojumi
> 7. lpp.

Aizvadītā nedēļa Kuldīgas no-
vadā bija ļoti piesātināta ar pasā-
kumiem, kas notika pateicības un 
godināšanas noskaņā.

Trešdien tika sveiktas audžuģi-
menes un aizbildņi, kā arī aizvadīts 
1991. gada barikāžu laika notikumu 
atceres pasākums. Ceturtdien uz 
saviem profesionālajiem svētkiem 
pulcējās novada kultūras darbinieki, 
suminot labākos aizvadītā gada kul-
tūras notikumus un to rīkotājus, bet 
piektdien īpašos pateicības pasāku-
mos tika sumināti labākie uzņēmēji 
un amatnieki, kā arī sportisti. Man 
izdevās piedalīties trijos pasākumos.

Apmeklējot barikāžu atceres 
pēcpusdienu, priecēja tas, ka pie-
dalījās daudz jauniešu, un cilvēki 
labprāt stāstīja atmiņas par barikāžu 
laika notikumiem. Sirsnīgs paldies 
Zemessardzei un Bērnu un jaunie-
šu centram par labi noorganizēto 
pasākumu!

Tiekoties ar uzņēmējiem un 
amatniekiem, ir patīkami redzēt, 
ka uzņēmēju sastāvs mainās, pa-
rādās arī jaunas sejas. Tas nozīmē, 
ka situācija uzņēmējdarbībā pie 
mums nav tik bēdīga, kā dažiem 
labpatīk domāt. Prieks, ka attīstās 
arī ražošana. Protams, tā šobrīd 
vairāk saistīta ar kokapstrādi, bet 
tā tradicionāli mūspusē ir bijusi 
spēcīga nozare. Arī lauksaimniecībā 
parādās zemnieku saimniecības, kas 
varbūt iepriekš nav pamanītas vai 
arī pēdējā laikā ir sasniegušas labus 
rezultātus. Īpašs prieks par jaunajiem 
uzņēmējiem, kuri aktīvi darbojas un 
veido uzņēmumus. Tā zināmā mērā 
ir mūsu nākotne, jo kurš gan cits dos 
darba vietas novada cilvēkiem un 
attiecīgi arī ieņēmumus novadam? 
Cienu un apbrīnoju uzņēmējus, kuri, 
piemēram, dibinot uzņēmumus ēdi-
nāšanas nozarē, kas ir ļoti sezonāls 
bizness, dara to, necerot uz milzīgu 
peļņu tuvākajā laikā, bet domā par 
prestižu un faktiski uz cita biznesa 
rēķina dotē esošo. Tāds uzņēmums, 
piemēram, ir nominācijā „Gada 
jaunais uzņēmējs” uzvarējušais SIA 
„K27”, kam pieder „Cafe „Tilts””. 

Sporta laureātu sumināšanā ie-
rasti bija ļoti daudz balvu un garš 
apbalvojamo saraksts – mēs varam 
lepoties, ka pagājušajā gadā mums 
bija trīs Eiropas čempioni, neskai-
tāmi Latvijas čempioni un dažāda 
līmeņa sacensību uzvarētāji. Paldies 
mūsu sportistiem par Kuldīgas vārda 
nešanu Latvijā, Eiropā un pasaulē! 
Sasniegtie rezultāti, manuprāt, lie-
cina, ka novada sporta politika ir 
pareiza, ir izveidotas pareizās sporta 
bāzes un pareizajās vietās ir pareizie 
cilvēki. Nenoliedzami jaunu grūdie-
nu sporta sistēmas attīstībai dos jau-
nais peldbaseins un atjaunotā sporta 
skolas ēka, ko visi ļoti gaidām.

Nedēļa atzinības 
noskaņā

Apbalvo novada uzņēmējus 
un amatniekus

nominācijā „Viesmīlīgākais gada uzņēmējs” balvu ieguva 
SIa „rota IG” viesnīca, restorāns „jēkaba sēta” Kuldīgā. 

Īpašniece Ingrīda Garoza. 

nominācijā „Gada ražotājs” – taras dēlīšu un palešu 
sagatavju ražošanas uzņēmums SIa „Palleteries”, 
Kuldīgā. Īpašnieks Edijs Ošs (pa labi). 

22. janvārī notika Kuldīgas 
novada pašvaldības organizētā 
konkursa „Kuldīgas novada 
uzņēmēju un amatnieku balva 
2015” noslēguma pasākums, 
kurā apbalvoja novada uzņēmē-
jus un amatniekus, kuri aktīvi 
un godprātīgi darbojušies savā 
nozarē, sekmējot uzņēmējdarbī-
bas vides attīstību novadā.

Kopumā Kuldīgas novada uzņē-
mēju un amatnieku balvai iedzīvotāji 
bija pieteikuši 31 pretendentu.

Nominācijā „Gada lauksaim-
nieks” balvu saņēma SIA „Upeskalni 
AB” Padures pagastā, kas nodarbo-
jas ar sēklkopību, kartupeļu, graudu 
audzēšanu, siena un skābsiena saga-
tavošanu rulonos. Saimnieko Arvis 
un Baiba Mikāli.

Nominācijā „Gada ražotājs” – ta-
ras dēlīšu un palešu sagatavju ražo-
šanas uzņēmums SIA „Palleteries”, 
Kuldīgā. Īpašnieks Edijs Ošs.

Nominācijā „Gada tirgotājs” – 
lauksaimniecības tehnikas un „Ford” 
automašīnu rezerves daļu, akumu-
latoru, dārzkopības un lopkopības 
preču  tirgotājs SIA „Agrotehnika” 
Kuldīgā. Īpašnieks Arturs Cimoška.

Nominācijā „Gada amatnieks” 
apbalvojumu saņēma metālapstrādes 
meistars Oskars Pirtnieks no Pelču 
pagasta.

Nominācijā „Viesmīlīgākais gada 
uzņēmējs” balvu ieguva SIA „Rota 
IG” viesnīca, restorāns „Jēkaba sēta” 
Kuldīgā. Īpašniece Ingrīda Garoza.

Nominācijai „Gada pakalpo-
jums” – SIA „Goldingen Train” 
tūristu vilcieniņš „Ludis” Kuldīgā. 
Valdes locekļi – Santa Cine un Kris-
tīne Kārkliņa.

Nominācijā „Gada jaunais uz-
ņēmējs” apbalvojumu saņēma 
SIA „K27” kafejnīca „Cafe „Tilts””, 
īpašniece Iveta Ozolniece.

Nominācijā „Gada investīcija” – 
kokapstrādes uzņēmums SIA „Stiga 
RM” Kuldīgā. Īpašnieks Andris 
Ramoliņš.

Svinīgajā pasākumā vairākas 
speciālbalvas pasniedza arī pašval-
dības sadarbības partneri – laikraksts 
„Kurzemnieks” iespēju izvietot rek-
lāmu par 100 eiro piešķīra veikalam 
„Kate”. SIA „Kurzemes Biznesa 
inkubators” un Attīstības finanšu 
institūcijas „Altum” simpātiju balvas 
pasniedza SIA „ZigZag Factory”, 
Latvijas lauku konsultāciju un 
izglītības centra Kuldīgas nodaļa 
IK „Migl Dārzi” dāvināja atbalstu 
nākamajam projektam 100 eiro 
vērtībā, AS „Swedbank” simpātijas 
piederēja Aivaram Bergmanim par 
izveidoto „Līvu” dziesmu ielu par-
kā „Ozolu biotops”, bet AS „SEB 
banka” – zemnieku saimniecībai 
„Āboliņi”.

Tāpat Kuldīgas novada paš-
valdība pasākumā pateicās lielā-

kajiem nodokļu maksātājiem pēc 
samaksātās iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa summas 2014. gadā un lie-
lākajiem nodokļu maksātājiem pēc 
kopējās samaksāto nodokļu summas 
2014. gadā.

Pēc kopējās budžetā iemaksā-
tās nodokļu maksājumu summas: 
SIA „Amazone”, SIA „Kuldīgas 
maizes ceptuve”, SIA „Agrotehni-
ka”, SIA „Bērzi Plus”, SIA „Baloži 
& CO”, SIA „Vizuālā diagnostika”, 
SIA „Rietumu nafta”, SIA „Kuldī-

gas tekstils”, SIA „Sigma Elektro”, 
SIA „Kuldīgas RPB”.

Pēc iemaksātās iedzīvotāju ienā-
kumu nodokļu summas: SIA „Kul-
dīgas maizes ceptuve”, SIA „Bērzi 
plus”, SIA „Amazone”, SIA „Kul-
dīgas tekstils”, SIA „Agrotehnika”, 
SIA „Baloži & CO”, SIA „Ziemeļ-
kurzemes MRS”, SIA „Vizuālā di-
agnostika”, SIA „Alra”, SIA „Lāses 
AM”.

Pretendentu pieteikšana konkur-
sam norisinājās pērn no 15.  sep-

tembra līdz 15. oktobrim. Dalībai 
konkursā bija iespējams pieteikt 
uzņēmumus (uzņēmējus), kuru 
saimnieciskā darbība norit Kuldīgas 
novada teritorijā neatkarīgi no juri-
diskā statusa un darbības nozares, 
individuālā darba veicējus, kuri 
reģistrējuši un veic saimniecisko dar-
bību Kuldīgas novadā, uzņēmumus 
un to struktūrvienības, kas Kuldīgas 
novada teritorijā veic saimniecisko 
darbību, bet reģistrētas citur, kā arī 
amatniekus, kuri ir fiziskas perso-
nas un var būt arī citu uzņēmumu 
darbinieki.

Konkursam „Kuldīgas novada 
uzņēmēju un amatnieku gada balva 
2015” pieteiktos pretendentus izvēr-
tēja īpaši izveidota komisija novada 
Domes priekšsēdētājas Ingas Bēr-
ziņas vadībā. Vērtēšanas komisija 
apmeklēja apbalvojumiem izvirzītos 
amatniekus un uzņēmumus un tikās 
ar to īpašniekiem un darbiniekiem. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErGa foto

nominācijai „Gada pakalpojums” tika atzīts SIa „Goldingen Train” tūristu vilcieniņš „Ludis” 
(vidū vadītājs Guntis Peterlevics).

Pasākumā sumi-
nāja arī laureātus 
nominācijā „Gada 
mecenāts” – ap-
balvojumu saņēma 
SIa „mKm mežs”, 
valdes loceklis 
mārcis martinovs.
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Būvniecības komisijā 2015. gada decembrī lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 

Būvniecības ieceres nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Meliorācijas sistēmas pārbūve „Vecmesteri”, Turlavas pagastā Būvprojekts
Dārza māja, saimniecības ēka un 
siltumnīca Vīgriežu alejā 1, Kuldīgā Būvprojekts

Laukums graudu apstrādes agregātu 
novietošanai „Viesturi”, Padures pagastā Būvprojekts

Gājēju celiņa izbūve 
Saldus ielā posmā no Stendes ielas līdz Valciņu ielai un Rudupes 
ielā, Ventas ciemā un apgaismojuma izbūve posmā no Stendes ielas 
līdz Rudupes ielai, Ventas ciemā, Rumbas pagastā

Būvprojekts minimālā sastāvā

Noliktavas būvniecība Meistaru ielā 4, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Meža autoceļa „Kazvalku ceļš” būve „Tigas meži”, „Vāgmuiža” un „Beltiņi”, Padures pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Administratīvās ēkas „Atvasītes” pārbūve, 
energoefektivitātes uzlabošana Riežupes ielā 1, Mežvaldē, Rumbas pagastā Būvprojekts

Ēkas atjaunošana „Skola”, Vārmes pagastā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas un saimniecības 
ēkas jaunbūve, vecās dzīvojamās mājas 
nojaukšana

„Ūsiņi”, Rumbas pagastā Būvprojekts

AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes 
mežsaimniecības Alsungas meža iecirkņa 
meža meliorācijas sistēmas „Puiļupe” 
pārbūve

Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts minimālā sastāvā

Telpu grupas (044) vienkāršotā 
atjaunošana Piltenes ielā 28-44, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Telpu grupas (002) vienkāršotā 
atjaunošana „Smiltnieki”-2, Upīškalns, Kurmāles pagastā Apliecinājuma karte

Ganību žogs „Vitkupi”, Turlavas pagastā Paskaidrojuma raksts
Ēvalda Valtera skulptūras novietošana Baznīcas ielā 5, Kuldīgā
Ražošanas ēku pārbūve Dārzniecības ielā 1, Dārzniecības ielā 3, Meistaru ielā 1, Kuldīgā Būvprojekts
Dārza māja Jasmīnu alejā 8, Kuldīgā Būvprojekts
20 kV un 0,4 kV gaisa vada līnijas pārbūve Dārzniecības ielā, Kuldīgā Vienkāršots tehniskais projekts
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Piltenes ielā 20, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dārza māja Ievu alejā 5, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Divas nojumes „Vitkupi”, Turlavas pagastā Paskaidrojuma raksts
Elektroapgādes pieslēgums „Jaunsilarāji”, Padures pagastā (114987158) Tehniskā shēma
Dzīvojamā ēka Vidus ielā 46, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecī-
bas ēku (kūts ar šķūņiem un saimniecības 
ēka - pirts) demontāža un saimniecības 
ēkas būvniecība 

Strēlnieku ielā 18, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Žoga būvniecība ap augļu dārzu „Dārznieki”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts
Skolas (bērnu un jauniešu centra) 
rekonstrukcija 1905. gada ielā 10, Kuldīgā Skiču projekts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Meliorācijas sistēmas pārbūve „Vecmesteri”, Turlavas pagastā
Dārza māja, saimniecības ēka un siltumnīca Vīgriežu alejā 1, Kuldīgā

Gājēju celiņa izbūve 
Saldus ielā posmā no Stendes ielas līdz Valciņu ielai un Rudupes ielā, Ventas ciemā 
un apgaismojuma izbūve posmā no Stendes ielas līdz Rudupes ielai, Ventas ciemā, 
Rumbas pagastā

Noliktavas būvniecība Meistaru ielā 4, Kuldīgā
Meža autoceļa „Kazvalku ceļš” būve „Tigas meži”, „Vāgmuiža” un „Beltiņi”, Padures pagastā
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve, 
vecās dzīvojamās mājas nojaukšana „Ūsiņi”, Rumbas pagastā

AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaim-
niecības Alsungas meža iecirkņa meža meliorācijas 
sistēmas „Puiļupe” pārbūve

Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā

Dārza māja Jasmīnu alejā 8, Kuldīgā
20 kV un 0,4 kV gaisa vada līnijas pārbūve Dārzniecības ielā, Kuldīgā

2015. gada decembrī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Malkas šķūnis „Akas”, Laidi, Laidu pagasts Laidu pagasta pārvade
Graudu silosu (torņu) 
būvniecība, 1. kārta „Mežmalieši”, Laidu pagasts ZS „Mežmalieši”

Lielīvandes muižas dzīvojamās 
ēkas hidroizolācijas-drenāžas 
ierīkošana

„Ošnieki”, Īvande, Īvandes 
pagasts Īvandes pagasta pārvalde

Veikals Vakara iela 15, Kuldīga Linards Bendrāts
Tehniskās apkopes punkta 
rekonstrukcija (automazgātavas 
izbūve)

„Tornīši”, Rumbas pagasts Kristīne Rubene

Publisko iepirkumu komisijā decembrī pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma 
pieņemšanas
datums

Uzvarētājs

Servera piegāde Kuldīgas novada paš-
valdībai 01.12.2015. AS „Capital”; EUR 5008 

bez PVN

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde 
Vilgāles pamatskolai 2016. gadam 03.12.2015.

SIA „Baltimar VT” EUR 13 620 
bez PVN (pastāvīgā atlaide 
EUR/l 0,040)

Atklāts konkurss „Autotransporta iegāde 
Kuldīgas novada pašvaldībai, Rumbas 
pagasta un Ēdoles pagasta pārvaldei”

03.12.2015. SIA „Moller Auto Ventspils”, 
EUR 65 743,80 bez PVN

Kuldīgas novada pašvaldības publicitātes 
nodrošināšana Kuldīgas novada 
reģionālajā drukātajā presē

22.12.2015. SIA „Jaunais kurzemnieks”; 
EUR 20 290 bez PVN

Informatīvā izdevuma „Kuldīgas Novada 
Vēstis” tipogrāfiskās iespiešanas 
pakalpojumi 2016. un 2017. gadā

22.12.2015.
SIA „Poligrāfijas grupa 
Mūkusala”; EUR 20 660,40 
bez PVN

Informatīvā izdevuma „Kuldīgas Novada 
Vēstis” izplatīšana 2016. un 2017. gadā 22.12.2015. VAS „Latvijas Pasts”; 

EUR 33 514,22 bez PVN

SIA „Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” (KKP) ziemas dienests 
kopš gada nogales strādājis 
pastiprinātā režīmā, lai Kuldīgas 
šaurās ielas, tiltus, pagalmus, 
autobusu pieturvietas un auto-
mašīnu stāvlaukums atbrīvotu 
no biezās sniega segas.

„Mūs ziema nav pārsteigusi, 
bijām sagatavojušies gan tehniski, 
gan nodrošinot cilvēku resursus. Tā 
kā snigšana šogad bija intensīva un 
sniega daudzums liels, tad atšķirībā 
no citiem gadiem sniega izvešanu no 
pilsētas sākām agrāk. 

Rūpējoties, lai biezā sniega sega 
netraucētu satiksmei un gājējiem, līdz 
21. janvārim no pilsētas bija izvesti jau 
ap 2000 kubikmetriem sniega. Lai arī 
darba bija daudz, galā tikām. Paldies 
uzņēmuma darbiniekiem, kuri strādāja 
neatkarīgi no darba laika. Viņi gādāja, 
lai pilsēta autovadītājiem būtu izbrau-
cama un gājēji varētu pārvietoties tik 
ērti un labi, cik to laika apstākļi ziemā 
ļauj,” pauž KKP valdes priekšsēdētājs 
Pēteris Gobzemis.

Ziemas dienesta dežūras ir no 
4.00 rītā līdz 20.00 vakarā. Ja laika 
apstākļi ir slikti, darbs tiek sākts 

arī agrāk un pabeigts vēlāk. Laika 
apstākļiem un situācijai uz ielām 
līdzi seko trīs atbildīgie dežuranti, 
kuri strādā pēc maiņu grafika – katrs 
savu nedēļu.

Tīra ielas vairāk nekā 
80 kilometru garumā
Kuldīgā un tuvējos mazdārziņos 

regulāri tiek tīrītas 185 ielas, kuru 
kopējais garums mērāms vairāk nekā 
80 kilometros.  Papildus ielām vēl tiek 
tīrīti pagalmi, pieturas un stāvlaukumi. 
Šo darbu veic astoņas tehnikas vienī-
bas – divi smilts un sāls kaisītāji un 
seši traktori – sniega šķūrētāji.

Asfaltētās un bruģētās pilsētas 
ielas tiek kaisītas ar tehnisko sāli, bet 
grantētās – ar smilts un sāls maisīju-
mu. Ielas ar sāli tiek kaisītas līdz mī-
nuss 15 grādu temperatūrai. Ja laiks 
kļūst vēl aukstāks, tad sāls kaisīšanai 
nav nozīmes, jo tā ledu vairs nekausē. 
Tad tiek kaisīts ar smilti.

Ielas no sniega atbrīvo 
prioritārā secībā
Sākumā no sniega tiek atbrīvotas 

tranzīta un galvenās ielas, piemēram, 
Ventspils, Stendes, Aizputes, Piltenes, 
Mucenieku, Sūru, Jelgavas un Planīcas. 

Savukārt pēc tam – mazākas nozīmes 
ielas.

KKP darbinieki likvidē arī uz 
māju jumtu karnīzēm izveidojušās 
biedējošās lāstekas, kas apdraud gā-
jēju drošību. No lāstekām un sniega 
atbrīvo ne tikai pašvaldības ēku jum-
tus, bet arī privātīpašumus.

Pagalmu tīrīšana – jāpiesaka
Regulāri tiek tīrīti KKP apsaimnie-

koto māju pagalmi. Te gan jāpiebilst, ka 
māju iekšpagalmi un iebrauktuves tiek 
tīrītas tikai pēc pieteikumu saņemšanas, 
jo dažu māju īpašnieki savus līdzekļus 
nevēlas tērēt šādiem mērķiem. Par 
nepieciešamību attīrīt no sniega KKP 
apsaimniekošanā esošo māju pagalmus 
iedzīvotājiem, māju vecākiem vai ci-
tām pilnvarotām personām jāinformē 
KKP pa tālruni 63321963. Tas ir mak-
sas pakalpojums. Līdzekļi pagalmu tī-
rīšanai tiek ņemti no apsaimniekošanas 
maksas. Izcenojumi – 20 līdz 30 eiro, 
atkarībā no veicamā darba.

Ziemā uzņēmuma sētniekiem gā-
jēju ietves jātīra vairākas reizes dienā. 
Viņu darbu nedaudz atvieglo mazais 
traktoriņš, kas paredzēts platāku ietvju 
un parku celiņu tīrīšanai. Ietves tiek ne 
tikai tīrītas, bet arī kaisītas ar smilts un 

sāls maisījumu. Sētnieki kaisa arī gā-
jēju pārejas un citas slidenākas vietas.

Par privātīpašumam piegulošo 
teritoriju kopšanu
Savukārt gājēju celiņa kopšana 

gar privātīpašumu ir tā īpašnieku 
(valdītāju) pienākums, ja nav no-
slēgts līgums ar KKP vai kādu citu 
šī pakalpojuma sniedzēju.

K u l d ī g a s  n o v a d a  D o m e 
2010. gada 27. maijā ir apstiprināju-
si saistošos noteikumus nr. 2010/14 
„Saistošie noteikumi par īpašumam 
piegulošās publiskā lietošanā esošās 
teritorijas (gājēju ietves, izņemot 
sabiedriskā transporta pieturvietas, 
grāvjus, caurtekas un zālienu līdz 
brauktuves malai)  kopšanu”.

Kuldīgas novada pašvaldība KKP 
ir deleģējusi izpildīt virkni paš-
valdības autonomās funkcijas, to-
starp veikt Kuldīgas pilsētas parku, 
skvēru, ietvju, publiskā lietošanā 
esošo teritoriju un zaļo zonu uz-
turēšanu un sakopšanu, taču nav 
nodots (deleģēts) pienākums uzturēt 
un kopt privātpersonu īpašumiem 
piegulošo teritoriju, jo saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām” normu un 
Kuldīgas novada Domes 2010. gada 

27. maijā saistošajiem noteikumiem 
nr. 2010/14 šo teritoriju uzturēšana 
ietilpst nekustamo īpašumu īpašnieku 
(valdītāju) pienākumos.

Ja iedzīvotāji pašu spēkiem īpa-
šumam piegulošo teritoriju nevar 
sakopt, jāaicina palīgā kāds no šāda 
pakalpojuma sniedzējiem. Viens no 
tiem, kas to veic, ir KKP. Pakalpojuma 
izcenojums ir 32,16 eiro/100 m2 bez 
PVN. Savukārt 31,08 eiro bez PVN, ja 
tīrāmā teritorija ir lielāka par 100 m2.

Paldies iedzīvotājiem, kuri rūpī-
gi notīrījuši īpašumam piegulošās 
teritorijas!

Aicinām kuldīdzniekus arī turp-
māk informēt KKP, kur vēl papildus 
jātīra, jākaisa vai jāizved sniegs.. 

anITa ZVInGuLE, 
SIa „Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi” 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības policija 
uz laiku pārcēlusies

Kuldīgas novada pašvaldības policija uz laiku, kamēr tiek pārbūvētas telpas 
ēkā Strautu ielā 1, pārcēlusies uz Dzirnavu ielu 18. Tālruņi saziņai nemainās – 
pašvaldības policiju var sazvanīt pa tālruni 28881288 vai 63320373. 

Saskaņā ar iepirkuma „„Ēkas cokola, telpu grupas un pagalma atjaunoša-
na un pārbūve Kuldīgas novada pašvaldības policijas darba nodrošināšanai, 
Strautu ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” 1. kārta” rezultātiem darbus veiks 
SIA „Pretpils”. Plānots, ka ēkas Strautu ielā 1 iekštelpu pārbūve ilgs piecus 
mēnešus. Būvdarbi kopumā izmaksās EUR 88 tūkstošus, ieskaitot PVN.  

KrISTĪnE DuĻBInSKa, mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
KārĻa jĒKaBa ĪVāna foto 

Ziemas dienests strādājis pastiprināti

T.ālrunis: 63321963 
E-pasts: kkp@kuldiga.lv 
www.kkp.lv



2016. gada 28. janvāris

3

Kuldīgas novada pašvaldība arī 
šogad īsteno projektu konkursu 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pagalmu labiekārtošana Kuldī-
gas novadā”, lai ar iedzīvotāju 
iesaistīšanos un līdzdarbību 
veicinātu teritoriju sakārtošanu 
un labiekārtošanu novadā.

Pieteikumus konkursam pieņems 
no 8. februāra līdz 8. martam. Tie 
iesniedzami Kuldīgas novada paš-
valdības Apmeklētāju pieņemšanas 

centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
Konkursa ietvaros var labiekār-

tot teritoriju, kas atbilst kādam no 
trim nosacījumiem: īpašumā esoša 
zeme ap daudzdzīvokļu mājām; 
pašvaldības zeme ap daudzdzīvokļu 
mājām, kas nodota apsaimnieko-
šanā; pašvaldības zeme ap ģimeņu 
mājas apbūves gabaliem, kas pieguļ 
teritorijām, kurām pēdējos piecos 
gados īstenota Eiropas finansēta ielu 
rekonstrukcija.

Kuldīgas novada pašvaldība 

atbalstītajiem projektiem piešķirs 
līdzfinansējumu līdz 50% no kopē-
jās izmaksu tāmes, bet ne vairāk kā 
EUR 7000 viena konkursa projekta 
īstenošanai. Līdzvērtīga summa 
jāiegulda arī projekta iesniedzējiem. 
Pašvaldības atbalstītie labiekārto-
šanas darbu projekti iesniedzējiem 
būs pilnībā jāīsteno līdz 2016. gada 
30. novembrim.

Iesniegtos pieteikumus izvērtēs 
ar Domes lēmumu apstiprināta 
konkursa komisija, ko vadīs Kuldī-

gas novada Domes priekšsēdētājas 
pirmais vietnieks Viktors Gotfrid-
sons. Komisijai ir tiesības pieaicināt 
konsultantus – arhitektus, māksli-
niekus vai citus speciālistus, kuri 
pieteikumu izvērtēšanā piedalās ar 
padomdevēja tiesībām. 

Šādu konkursu Kuldīgas novada 
pašvaldība rīkos jau piekto gadu. 
Aizvadītajos četros gados īstenoti 
34 projekti. Pašvaldība to realizāci-
jai kopumā četros gados piešķīrusi 
gandrīz 104 tūkstošus eiro, līdzvērtī-

gu summu ieguldījuši arī iedzīvotāji. 
Konkursa rīkošanai 2016. gadā 

no pašvaldības pamatbudžeta pare-
dzēts finansējums EUR 20 000.

Ar konkursa nolikumu, informā-
ciju par iesniedzamajiem dokumen-
tiem un pieteikuma veidlapām iepa-
zīties var mājaslapā www.kuldiga.lv. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Aizvadītajā gadā veikti apjomīgi 
remontdarbi Kuldīgas novada 
pašvaldībai piederošajās pagastu 
daudzdzīvokļu mājās, lai būtiski 
uzlabotu to tehnisko stāvokli.

Pašvaldība ar Domes lēmumu 
šim mērķim no 2015. gada bu-
džeta līdzekļiem papildus piešķīra 
EUR 131 000. Darbus koordinēja 
ēku apsaimniekotājs SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” (KKP).

Savulaik, pārņemot daudzdzīvok-
ļu māju apsaimniekošanu pagastos, 
pēc ēku apskates KKP speciālisti 
secināja, ka liela daļa māju ir sliktā 
tehniskā stāvoklī – apsaimnieko-
šana iepriekš daudzviet nav bijusi 

efektīva, ilgus gadus nekas nav 
darīts. Mājām bija jāveic dažādi 
remontdarbi – jāmaina jumti, jālabo 
skursteņi, jāsakārto ārdurvis, sliktā 
stāvoklī daudzviet bija arī ūdensvadi 
un kanalizācija.

Katra māja tika atsevišķi izvērtēta, 
noteikts neatliekamo darbu apjoms 
un nepieciešamo līdzekļu lielums, lai 
mājas varētu ne tikai uzturēt, bet arī 
sakārtot un uzlabot. Diemžēl iekasē-
tās apsaimniekošanas maksas nebija 
tik lielas, lai veiktu uzlabojumus, tā-
pēc KKP vērsās Domē, lūdzot būtiski 
paaugstināt māju apsaimniekošanas 
maksu. Skatot jautājumu Domes Fi-
nanšu komitejas sēdē, deputāti lēma, 
ka tik krass apsaimniekošanas mak-

sas pieaugums nav pieļaujams un ne-
būs iedzīvotājiem pa kabatai. Tāpēc 
pašvaldība nolēma no sava budžeta 
piešķirt līdzekļus, lai KKP varētu 
veikt vajadzīgos remontdarbus māju 
sakārtošanai. Uzņēmums iesniedza 
neatliekami veicamo remontdarbu 
sarakstu, kā arī aprēķināja, cik daudz 
naudas vajadzīgs to paveikšanai.  
Būvuzņēmēji remontdarbiem tika 
noskaidroti publisko iepirkumu 
procedūrā.

Dažāda veida remonti jau veikti 
vai uzsākti kopumā 26 mājās – 
Ēdoles pagasta „Kļavās”, „Pastā” 
un „Liepās”, Gudenieku pagasta 
„Saulītēs”, „Pīlādžos” un „Krastos”, 
Kabiles pagasta „Atpūtās”, Kurmā-

les pagasta „Alejās” un „Kaijās”, 
Laidu pagasta „Sniedzēs”, „Papar-
dēs, „Viršos”, „Purenēs”, „Kame-
nēs”, „Mežmalās”, „Norvillās” un 
„Sedolās”, Padures pagasta „Ūšās”, 
Pelču pagasta „Zaļumos”, Rumbas 
pagasta „Rudupēs 6” un „Ciemā 
1”, Snēpeles pagasta „Skolotāju 
mājā”, Turlavas pagasta „Smaļķos” 
un „Jaunajā mājā”, kā arī Vārmes 
pagasta „Bangās” un „Rudzīšos”.

KKP īpašumu apsaimniekošanas 
daļas vadītājs Dzintars Rušmanis 
komentē: „Novada pagastu īpašumā 
esošo daudzdzīvokļu māju stāvok-
lis bija neapmierinošs. Pirmkārt, 
centāmies sakārtot ar ugunsdrošību 
saistītus jautājumus. Otrkārt, tika 

renovēti gan jumti un ūdens note-
ces sistēmas, gan māju pamati un 
fasādes. Tas, ko mēs redzam pēc 
šo remontu veikšanas, ir „ielāps uz 
ielāpa”, taču kopējais pienesums ir 
diezgan būtisks – novērsta īpašumu 
strauja degradācija. Nākamais solis 
ir veicināt šo māju uzlabošanu visā 
to ekspluatācijas laikā. Tādēļ pēc re-
montdarbiem noteikti tiks izstrādāts 
ilgtermiņa apsaimniekošanas plāns 
katrai ēkai atsevišķi, un apsaim-
niekošanas līdzekļu plūsmai jābūt 
pašpietiekamai, lai nepasliktinātos 
šo īpašumu tehniskais stāvoklis.”

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

20. janvārī, lai pieminētu 1991. 
gada barikāžu 25. gadadienu, 
Pilsētas dārzā pulcējās gan jau-
nieši, gan barikāžu dalībnieki, 
lai, pie ugunskuriem malkojot 
tēju, dalītos atmiņu stāstos par tā 
laika notikumiem. 

Ievadot atceres pasākumu, klāt-
esošos uzrunāja mācītājs Mārtiņš 
Burke-Burkevics. Viņš aicināja 
atnākušajiem un visiem Latvijas 
iedzīvotājiem neaizmirst to liesmu, 
kas kvēli tika iedegta 1991. gadā cīņā 
par brīvību. Bet jauniešiem mācītājs 
vēlēja atcerēties, ka brīvība nes sev 
līdzi atbildību – domāt un atcerēties 
to, cik grūti tā  nākusi. 

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa dalījās savās 

atmiņās: „Daudzi Kuldīgas novada 
iedzīvotāji piedalījās barikāžu vei-
došanā. Arī es atceros barikādes 
Kuldīgā, tajā laikā es ar dēlu staigāju 
pa Liepājas ielu, dēlam tagad ir 25, 
tad viņam bija tikai 6 mēneši.  Un 
es zinu, ja arī mūsdienās jauniešiem 
būtu jāaizsargā sava valsts, viņi to 
darītu.” 

Pulkvežleitnants Andris Rieksts 
teica paldies visiem tiem, kuri 1991. 
gadā cīnījās par Latviju un tās neat-
karību. Dalīties atmiņās par 1991. 
gada notikumiem varēja ikviens no 
klātesošajiem, kurš to vēlējās.  Sa-
vukārt folkloras kopas „Suitu vīri” 
dziesmas radīja īpašu pasākuma 
noskaņu. 

Atceres pasākumu organizēja 
Kuldīgas novada Bērnu un jau-

niešu centrs sadarbībā ar Kuldīgas 
Zemessardzes 45. nodrošinājuma 
bataljonu, Kuldīgas novada muzeju 
un novada pašvaldību.

Kuldīgai barikāžu notikumos 
bija īpaša loma. 1991. gada janvāra 
barikādes iezīmēja lūzuma punktu 
Latvijas vēsturē, kļūstot par Latvijas 
valstiskuma un neatkarības nosar-
gāšanas kulmināciju. No 13. līdz 
27. janvārim Latvijas iedzīvotāji cēla 
barikādes un apsargāja valsts nozī-
mes objektus Rīgā un citās Latvijas 
pilsētās. Barikādes Kuldīgā cēla ap 
raidstaciju un pastu. Aizstāvji šos 
objektus apjoza ar lieljaudas tehniku 
un betona bluķiem.

 EDuarDa DamBErGa, 
sabiedrisko attiecību speciālista, 

teksts un foto

Sāksies daudzdzīvokļu māju pagalmu 
labiekārtošanas konkurss

Uzlabotas mājas pagastos

Piemin barikāžu 25. gadadienu

Pie ugunskura pulcējās un atmiņu stāstus par 1991. gada barikāžu laiku klausījās ieinteresēti jaunieši.

16. janvārī, atsaucoties Nacionā-
lās pretošanās kustības muzeja 
aicinājumam, vairāk nekā 100 
interesentu piedalījās nacionālo 
partizānu Kabiles grupas 1946. 
gada 1. janvāra kaujas 70. gada-
dienas atceres pasākumā.

Izbraukumā uz kaujas vietu Ka-
biles pagasta mežā pie bijušajām 
mājām „Āpuznieki” piedalījās gan 
Z.A.Meierovica Kabiles pamatsko-
las audzēkņi un pedagogi, Kabiles 
pārvaldes, kā arī Kuldīgas novada 
Domes, Talsu novada Domes un 
Kuldīgas novada muzeja pārstāvji, 
vēstures interesenti no Rīgas un 
citām Latvijas vietām, tostarp jaun- 
sargi.

1946. gada 1. janvārī starp Kabili 
un Rendu pie „Āpuznieku” mājām 
norisinājās viena no lielākajām 
latviešu partizānu kaujām ar čekas 
vienību. Partizānu grupas koman-
dieris Fricis Kārkliņš un B.Ozoliņš 
aizbrauca pēc siena „meža brāļu” 
zirgiem uz Jauno gadu. Par koman-
dieri savā vietā viņš atstāja Ēvaldu 
Pakuli. Partizānu izlūki ziņoja Pa-
kulim, ka zemnīcām tuvojas čekas 
vienība 300 vīru sastāvā. Pakulis 
tiem pretī izsūtīja partizānu nodaļu – 

25 labi bruņotus vīrus. Bruņojumā 
bija 3 ložmetēji, 4 triecienšautenes 
un 15 mašīnpistoles. No viņu rīcībā 
esošā 4000 patronu krājuma kaujā 
izlietoja pusi. Pretinieka lodes izdzē-
sa trīs partizānu – Šmita, Kristolda 
un Moskvītera dzīvības. Čekas pusē 
krita aptuveni 50 vīru.

Piemiņas pasākumā skanēja 
latviešu karavīru dziesmas, runātāji 
uzsvēra, ka pirms 70 gadiem Kabiles 
mežos vīri cīnījās par brīvu Latviju, 
cerot, ka kādu dienu viņu sapnis 
piepildīsies. Dalībniekiem bija ie-
spēja apskatīt Nacionālās pretošanās 
kustības muzeju, kas iekārtots Ren-
das pagasta „Viesturos”, un baudīt 
ugunskurā vārītas pusdienas.

Kā jau ziņots, 2014. gada no-
vembrī Rendas pagasta „Viesturos” 
tika atklāts Nacionālās pretošanās 
kustības muzejs. Jaunums – muzeja 
klētī iekārtota pasākumu zāle ar 
pretošanās kustības līderu portre-
tiem un lielformāta vēsturisku foto, 
kurā iemūžināts laimīgs cilvēku 
pūlis pie Saeimas LR Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas dienā 
1990. gada 4. maijā. 

ILZES DamBĪTES-DamBErGaS, 
izpilddirektores, teksts un foto

Atceras partizānu kauju 
Kabilē

jaunsargus un vēstures entuziastus nacionālo partizānu Kabiles kauju 
piemiņas brīdī uzrunā rubeņa fonda valdes loceklis, nacionālās pretošanās 

kustības muzeja rendā vadītājs andrejs Ķeizars (vidū).
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21. janvārī Kuldīgas kultūras centrā uz tradicionālo Kuldīgas 
novada kultūras darbinieku dienu pulcējās kultūras darbinieki un 
amatiermākslas kolektīvu vadītāji. Izvērtējot 2015. gadā paveikto, 
tika sumināti labākie sasniegumi 25 nominācijās.

Par labākajiem 2015. gadā tika atzīti:

• nominācijā „Nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšana 2015” – etnogrā-
fiskais ansamblis „Gudenieku suiti”, kas 
pērn atzīmēja 50 gadu darbības jubileju, 
vadītāja Lidija Jansone;

• nominācijā „Kultūrvēsturiskā mantoju-
ma saglabāšana 2015” – rita un Kristaps 
Tontegodes par ieguldījumu kuršu ķoniņu 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;

• nominācijā „Kultūras mantojuma 
izpēte 2015” – agris Dzenis, Irma Dzene, 
Kuldīgas novada muzejs par izdevumu 
„Kuldīgas pils senās Kurzemes sirds”;

• nominācijā „Gada balva amatier-
mākslā 2015” – kamerkoris „rāte” par 
kora dziedāšanas tradīcijas kopšanu un 
sakarā ar 25 gadu darbības jubileju, diri-
ģents Andis Groza;

• nominācijā „Kuldīgas Zelta koris 
2015” – Kuldīgas kultūras centra jaunie-
šu koris „Lai top”, diriģentes Jana Paipa, 
Agnese Čīče, par iegūto zelta diplomu jauk-
to koru A grupā XI Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētkos;

• nominācijā „Mūzikas vēstures pēt-
niecība 2015” – atis Gunivaldis Bērtiņš, 
grāmatas „Latviešu skaņuplašu vēsture” 
autors par ieguldījumu 20. gadsimta Latvi-
jas mūzikas vēstures pētniecībā;

• nominācijā „Labākā nedēļas nogale 
Latvijā 2015” – „Kuldīgas Dzīrēm – 20”, 
producents Kuldīgas kultūras centrs, Inta 
Burnevica;

• nominācijā „Kultūras pasākums pilsēt-
vidē 2015” – Dzejas dienas „Dzejas pilna 
Kuldīga”, producente Ance Priede;

• nominācijā „Gada kultūras pasākums 
pagastos 2015” – „jautrā mašīntalka” 
Padurē, pasākuma organizators Padures 
pagasta padome, Brigita Lange, Alise 
Volanska;

• nominācijā „Kultūras sakaru veicinā-

šana 2015” – folkloras kopas „Kūrava” 
dalība folkloriādē Francijā;

• nominācijā „Kultūrtūrisms 2015” – tū-
risma atrakcija „Goldingen Train” – ie-
pazīsti Kuldīgu ar Ludi un Kati, Santa Cine 
un Kristīne Kārkliņa;

• nominācijā „Gada digitālais produkts 
2015” – digitālā kolekcija „Cantus” Kuldī-
gas Galvenās bibliotēkas novadpētniecības 
portālā;

• nominācijā „Profesionālās mākslas 
pieejamības veicināšana 2015” – izstāde 
„Sarkanās kurpītes”, izstādes kuratores 
Aiga Vaitkus un Ieva Vītola-Lindkvista;

• nominācijā „Provokācija 2015” – iz-
stāde „30 no 30” Mākslinieku rezidences 
galerijā, organizatori Raimonds Kalējs un 
Uldis Pētersons;

• nominācijā „Aktīvās atpūtas organizē-
šana Kuldīgas novadā 2015” – velodiena 
Vārmē „Pretī vasarai”, organizatore 
Sandra Putniece;

• nominācijā „Radošā Kuldīga 2015” – 
laikraksta „Kurzemnieks” pielikums „ra-
došā Kuldīga”, redaktore Daiga Bitiniece;

• nominācijā „Kuldīgas sajūtas 2015” – 
fotoalbums „Kuldīgas impresijas”, 
producents Artis Gustovskis;

• nominācijā „Gada balva muzeja no-
zarē 2015” – Kuldīgas novada muzeja 
pasākums „Ģimeņu padarīšana – lecam 
vēsturē”, Liene Blūma, Zenta Mertena, 
Sabīne Bušmane un Laura Voitko;

• nominācijā „Gada bibliotekārs 2015” – 
aina Salma, Padures pagasta bibliotēkas 
vadītāja, par aizrautīgu darbu bibliotēkā, 
tostarp ar jaunākajiem lasītājiem;

• nominācijā „Gada balva kultūrizglītī-
bā 2015” – Stella Pavloviča par ieguldījumu 
bērnu un jauniešu muzikālajā audzināšanā 
un aktīvu sabiedrisko darbību Kuldīgas no-
vada muzikālās dzīves veidošanā;

Pasniegti diplomi par sasniegumiem kultūrā

• nominācijā „Jaunatnes iesaistīšana 
kultūras procesos 2015” – radošo spēju at-
tīstīšana bērniem un jauniešiem Vārmes 
pagastā, Vārmes jauniešu centra vadītāja 
Dace Suhareva;

• nominācijā „Vecās pagastmājas mistē-
rija 2015” – Kurmāles pagasta pārvalde, 
Dace Gūtmane, par apjomīga 19. gs. beigu 
arhīva dokumentu unikālu atradumu vecajā 
Planīcas pagastmājā;

• nominācijā „Kultūras un dabas mij-
iedarbība 2015” – „Līvu” dziesmu iela 
Aivara Bergmaņa atpūtas un mācību parkā 
„Ozolu biotops” Kabilē;

•  nominācijā „Radošā sadarbība 2015” – 
mūzikas programma „Stabules annas 
dārzā”, Sv. Annas baznīcas draudze, „Igo mū-
zikas menedžments” un biedrība „Vēju sēta”;

• nominācijā „Radošā savienība 2015” – 
grupa „rumbas kvartets”, Artis Šimper-
manis, Guntis Stucers, Rolands Stucers, 
Gatis Lagzdenieks.

Kā ierasts, kultūras darbinieku diena ir 
tā reize, kad kolēģi sumina jubilārus, kuri 
aizvadītajā gadā svinējuši apaļas darba 
jubilejas. Šajā reizē apsveikumus saņēma 
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas darbinieces 
Māra Stepiņa (nostrādāti 45 gadi) un Raima 
Preisa (35), E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolas pedagoģes Ingrīda Jankovska (40), 
Heda Auziņa (40), Daiga Šmēdiņa (40), 
Stella Pavloviča (40) un Larisa Gailīte (30), 
Kuldīgas Mākslas skolas pedagogi Egils 
Ozoliņš (30) un Danute Sīle (25), kā arī 
Kuldīgas novada muzeja darbinieces Aira 
Dzelme (40), Daina Antoniška (35), Ingrīda 

Pole (35) un Jolanta Mediņa (25).

Pasākumā Kuldīgas Galvenās 
bibliotēkas direktorei Laimai Mir-
dzai Ostelei tika pasniegts Kultūras 
ministrijas Atzinības raksts par 
aktīvu un radošu darbību, attīstot 
bibliotēku par mūsdienīgu kultūras, 
izglītības, informācijas un sabiedris-
kās saskarsmes centru.

Kultūras darbiniekus profesion-
ālajos svētkos ar koncertu priecēja 
„Akustisko ģitāru TRIO” – Aivars 
Hermanis, Kaspars Zemītis un Mār-
cis Auziņš.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas skolotājas (no kreisās) Ingrīdu jankovsku, Hedu auziņu, Daigu šmēdiņu, 
Larisu Gailīti un Stellu Pavloviču sveica apaļās darba jubilejās.

Kuldīgas kultūras centrā 20. janvārī 
notika pašvaldības rīkots pateicības pa-
sākums Kuldīgas novada audžuģimenēm 
un aizbildņiem.

Kuldīgas novada pašvaldības bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Inta Sūna pateicās ikvienam 
par sniegto mīlestību: „Jūs esat tie, kas no-
salušām, neaizsargātām sirsniņām parādāt, 
ka mīlestība ir skaista un tā dara brīnumus, 
ka, darot lietas ar mīlestību, aizmirstas sāpes, 
pāridarījumi un ciešanas. Jūs esat tie, kas bēr-
nus māca darbam, izzināšanai un izglītībai. 
Jūs parādāt, ka ģimene ir tā vērtība, kuras 
dēļ mēs dzīvojam, un ka tikai mīlestībā ir tas 
spēks, kas mums visiem kopā var palīdzēt.”

Savukārt Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa teica paldies par darbu, 
kuru ikdienā dara ģimenes un speciālisti, kā 
arī vēlēja rast spēku turpmāk darāmajam, 
dzīvei un mīlestībai pret bērniem.

Kāda no pasākuma audžuģimenēm atzina, 
ka izšķirties par šādu lēmumu bijis grūti: 
„Domājām par to kādus trīs gadus. Līdz šim 
rūpes par bērniņiem esam uzņēmušies jau 
piecas reizes, un šobrīd mūsu ģimenē ir viens 
audžubērns. Mums ir prieks, ka spējam palī-
dzēt kādai mazai dvēselītei,” atzina māmiņa.

Paldies tika teikts arī baptistu draudzes 
pārstāvei Solvitai Zīverei, kura kopā ar drau-
dzes māsām ikvienai ģimenei noadījušas pa 
siltam zeķu pārim. „Gribējās jums jautāt, kas 
ir svētība? Kas ir prieks? Kas ir mīlestība? To 
nevar nopirkt, to var iegūt no cilvēkiem, kas 
jūs patiesi mīl un vēl labu. Kristīgās sievietes 
no baptistu draudzes, kaut arī jūs nav redzē-
jušas, ar katru noadīto zeķu pāri sūta savu 
svētību un mīlestību,” pavēstīja S.Zīvere.

Pateicību saņēma arī Lukševicu ģimene, 

Turlavas pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis 
Brantevics, Ieva Fokerota-Šīmane un meita 
Anna, Kuldīgas novada Domes izpilddirek-
tore Ilze Dambīte-Damberga un Kuldīgas 
novada bāriņtiesas kolektīvs.

Klātesošos priecēja bērnu popgrupu 
„Putas” un „Putiņas” koncerts. Pasākuma iz-
skaņā bērni no Ziemassvētku rūķiem saņēma 
saldumu maisus.

Šāds pasākums Kuldīgas novadā notika 
piekto reizi. Par tā norisi rūpējās Kuldīgas 
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Sūna.

Par ārpusģimenes aprūpē 
esošajiem bērniem
Bāriņtiesas uzdevums ir nodrošināt bez 

vecāku aizgādības palikušajiem bērniem 
ģimeniskus un drošus apstākļus. Tā rūpējas, 
lai bērni tiktu aprūpēti ģimeniskā vidē pie 
audžuģimenēm, novēršot institucionālas 
aprūpes nepieciešamību.

„2016. gada sākumā ārpusģimenes aprūpē 
atrodas 130 mūsu novada bērni, kuri palikuši 
bez vecāku gādības. 81 no tiem dzīvo pie 
aizbildņiem,” pastāstīja I.Sūna.

Aizbildņa pienākumus parasti veic bērna 
tuvākie radinieki. Nepieciešamības gadī-
jumā tos uzņemas vecvecāki, brāļi, māsas 
vai kādi citi radinieki. Ir gadījumi, kad par 
aizbildņiem kļūst citi bērnam tuvi cilvēki, 
kuri nav radinieki. Parasti par aizbildņiem 
bāriņtiesa izrauga no vienādi tuviem radi-
niekiem piemērotākos, bet, ja tuvākie izrādās 
nepiemēroti, tad tālākos.

Audžuģimenēs šobrīd atrodas 36 mūsu 
novada bērni. Kuldīgas novadā audžuģime-
nes pienākumus veic septiņas ģimenes, kas 
bārenim vai bez vecāku gādības palikušam 

bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr 
bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas 
nav iespējams, tiek adoptēts, vai viņam no-
dibināta aizbildnība.

I.Sūna aicina ģimenes būt drosmīgām 
un palīdzēt kādam bez vecākiem palikušam 
bērniņam, uzņemoties rūpes: „Lai pretendētu 
uz audžuģimenes statusu, jābūt vecumā no 
25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir 
bērna interesēs, uz audžuģimenes statusu var 
pretendēt laulātie, kas neatbilst minētajam 
vecumam. Šādā gadījumā obligāti ir nepie-
ciešams psihologa atzinums par piemērotību 
pienākumu veikšanai.”

Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, 
ja: bērna vecāki ir miruši; bērns ir atrasts; 
bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas 
aizgādības tiesības; bērna vecākiem pārtrauk-
tas aizgādības tiesības; bērns atrodas viņa 
veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos; 
izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un 
vecākiem; vecāki ilgstoši slimo.

2015. gada beigās ilgstošas sociālās ap-
rūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās 
atradās 13 mūsu novada bērni, no kuriem 
divpadsmit dzīvo kādā no SOS bērnu cie-
matiem, kuru uzdevums ir nodrošināt bērnu 
individuālajām vajadzībām atbilstošus drošus 
un labvēlīgus apstākļus. SOS ciemati rūpējas 
par bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, 
radot viņiem mājas un ģimeni. Šajos ciematos 
bērni dzīvo kopā ar SOS mammu vai SOS 
mammu un tēti.

Viens bērniņš atrodas VSAC „Kurzeme” 
filiālē „Liepāja”. Neviens radinieks, ne au-
džuģimene, ne potenciālie adoptētāji nav iz-
teikuši vēlmi uzņemties rūpes par šo bērniņu. 

2016. gadā bāriņtiesa paredzējusi nodro-
šināt aizbildņu un audžuģimeņu apmācības, 

Pateicība audžuģimenēm un aizbildņiem

piesaistot speciālistus gan no izglītības iestādēm, 
psihologus, ārstus, tiesībsargājošās iestādes. Apmā-
cības nepieciešamas, lai nodrošinātu pilnvērtīgu, 
kvalitatīvu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.

„Paldies visiem mūsu aizbildņiem, visām au-
džuģimenēm, kuras uzņēmušās rūpes un gādību, 
paldies par mīlestību, ko sniedzat mūsu bērniem,” 
saka bāriņtiesas vadītāja I.Sūna.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Baptistu draudzes pārstāve Solvita Zīvere 
pastāstīja, ka neatkarīgi no vecuma ikviens no 

draudzes iesaistījies zeķu tapšanā, kuras dāvinātas 
audžuģimenēm.
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16. janvārī ļaužu piepildītajā 
Kuldīgas vieglatlētikas manēžā 
tika aizvadītas sestās starptau-
tiskās vieglatlētikas sacensības 
„Kuldīgas Katrīnas kauss”, kurā 
tika labots gan manēžas, gan 
Latvijas rekords.

Sacensības notika 12 disciplīnās, 
četrās uzvara tika Latvijas vieglat-
lētiem. 300 m skrējienā Jānis Leitis 
uzstādīja jaunu Latvijas rekordu – 
34,12 sek., labojot savu labāko laiku 
par 15 sekundes simtdaļām. Otrajā 
vietā lietuvietis Rokas Pacevicius 
(34,28 sek.), bet trešais palika Jānis 
Baltušs no Latvijas ar rezultātu 
37,87 sek.

Sieviešu konkurencē par līderi 
atkal kļuva Gunta Latiševa-Čudare 
ar pārliecinošu rezultātu 38,70 sek. 
(pērn viņa  uzstādīja Latvijas re-
kordu – 38,06 sek.). 2. vieta dalīb-
niecei no Lielbritānijas – Marijai 
Činvei Ihekei, rezultāts 39,89 sek. 
Bet 3. vieta – lietuvietei Katrīnai 
Tonkovičiūtei, rezultāts 40,16 sek.

Tāllēkšanā uz goda pjedestāla 
kāpa Elvijs Misāns, 1. vietu izcīnot 
ar rezultātu 7,82 m. Lietuvietis 
Tomas Vitonis ar 7,36 m palika 
2. vietā, bet Henriks Kutbergs no 
Igaunijas – 3. vietā, 7,36 m sa-
sniedzot vien fināla lēcienā. Šogad 
nestartēja Latvijas rekordiste Aiga 
Grabuste, tāpēc labākās tāllēcējas 
titulu izpelnījās Māra Grīva, aizle-
cot 5,97 m. Ar rezultātu 5,74 m uz 
pjedestāla kāpa lietuviete Austra 
Skujīte, bet 3. vieta – Anetei Vein-
bergai no Latvijas (5,50 m).

60 m sprintā pirmās divas vietas 
dalībniekiem no Lielbritānijas – 6,79 
sek. Rečmielam Milleram un 6,80 
sek. Artūram Rubenam. E.Misāns 
izcīnīja 3. vietu (6,82 sek.). Jāpie-
bilst, ka E.Misāns 60 m priekšskrē-
jienā bija visātrākais – 6,78 sek.

Sievietēm 60 m skrējienā uzvara 
vieglatlētei no Lietuvas – Līnai 
Grinčikaitei, rezultāts 7,45 sek. 
2. vietā – Lukeša Mūrisa (7,46 sek.), 
bet 3. vietā – Korinna Humphreja 
(7,55 sek.), abas no Lielbritānijas. 
Publikas favorīte Laura Ikaunie-
ce-Admidiņa spēcīgajā konkurencē 
palika ceturtā, taču uzstādīja perso-
nīgo rekordu (7,58 sek.).

60 m barjerskrējienā uzvara Khai 
Rilejam-La Birdam no Lielbritāni-
jas – 7,89 sek.; 2. vieta – lietuvietim 

„Katrīnas kausā” labo manēžas un
Latvijas rekordu

Rapolas Saulus (7,93 sek.), bet tre-
šais palika Rahibs Mammadovs no 
Azerbaidžānas (8,01 sek.).

60 m barjerskrējienā arī uzvara 
lietuvietei – Sonatai Tomašaititei 
(8,62 sek.). 2. vietā palika Greta 
Pleckaitite no Lietuvas (8,87 sek.), 
bet trešā latviete Ilona Dramačonoka 
ar rezultātu 8,88 sek.

1000 m skrējienā vīriešiem sīvā 
konkurencē uzvarēja ungārs Balazs 
Vindics (2:26.20), kurš tikai par 
pāris sekundes simtdaļām apsteidza 
latvieti Paulu Ārentu (2:26.39). Arī 
3. vieta latvietim – Jānim Razgalim 
ar laiku 2:28.20.

Sieviešu konkurencē pirmās god-
algotās vietas ārvalstu dalībniekiem: 
1. vietā –  Volha Ruleviča no Bulgā-

rijas (2:47.97), 2. vieta – Monikai 
Elenskai no Lietuvas (2:51.91), bet 
trešā palika igauniete Jekaterina 
Patjuka (2:52.25).

Augstlēkšanā šogad sacentās 
tikai dāmas. Ar rezultātu 1,81 m 
1. vietu izcīnīja bulgāriete Rosla-
va Taisija. 2. vietā dalībniece no 
Latvijas – Madara Onužāne-Saliņa 
(1,79 m), bet 3. vietā – A.Skujīte no 
Kauņas (1,79 m).

Kārtslēkšanā Tamas Keri no 
Ungārijas pārvarēja 4,75 m un iz-
cīnīja 1. vietu. Otrais palika igaunis 
Sanders Moldaus – 4,65 m, atstājot 
ventspilnieku Ingaru Vitku trešo 
(4,55 m). Šajā disciplīnā startēja vie-
nīgais kuldīdznieks Niks Samauskis, 
kurš disciplīnā ieguva 6. vietu, 

pārvarot 3,85 m augstumu. Vienīgā 
dāma, kas pārstāvēja disciplīnu, bija 
latviete Ildze Bortaščenoka, pārlecot 
3,85 m.

Aizvadītajos sešos gados „Kul-
dīgas Katrīnas kausa” uzvarētājiem 
pasniegti 87 kausi, t.s. 40 ārzemju 
viesiem: 15 – Lietuvas, 8 – Baltkrie-
vijas, 5 – Lielbritānijas, 3 – Itālijas 
un Ungārijas, pa diviem – Igaunijas 
un Krievijas vieglatlētiem, bet pa 
reizei – Ukrainas un Centrālāfrikas 
vieglatlētiem.

Visvairāk uzvaru sešos gados 
šajās sacensībās:  piecas Līnai Grin-
čikaitei (visas – 60 m) un Elvijam 
Misānam (trīs reizes tāllēkšanā un 
divas 60 m). Četrkārtēji uzvarētāji 
ir Gunta Latiševa-Čudare (300 m 

un 400 m), Jānis Baltušs (300 m un 
400 m), Aiga Grabuste (tāllēkšana 
un 300 m), kā arī Laura Ikaunie-
ce-Admidiņa (60 m/b un 60 m). 
Trīs uzvaras Marekam Ārentam 
kārtslēkšanā. (Izmantotas LVS mā-
jaslapas ziņas.)

„Kuldīgas Katrīnas kauss” ir 
Latvijas vieglatlētu ziemas sezonas 
populārākās un dalībnieku iecienī-
tākās sacensības telpās, šogad tajās 
piedalījās 181 vieglatlēts no 10 val-
stīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Liel-
britānijas, Ungārijas, Nīderlandes, 
Grieķijas un Zviedrijas.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

anDra BĒrZIŅa foto

„Kuldīgas Katrīnas kausu” tradicionāli atklāja 
paši mazākie dalībnieki, ienesot sacensību 
kausus.

Sieviešu konkurencē tāllēkšanā ar rezultātu 5,97 m uzvarēja latviete māra Grīva.

augstlēkšanā latvietei madarai Onužānei-Saliņai  2. vieta.

Pauls ārents 1000 m skrējienā sīvā konkurencē ieguva 2. vietu (nr. 132).

Elvijs misāns (vidū) attaisnoja publikas cerības un tāllēkšanā, uzrādot vislabāko 
rezultātu, izcīnīja 1. vietu.

60 m barjerskrējienā visātrākais bija Khai rilejs-La Birds no Lielbritānijas (nr. 25).

Ventspilnieks jānis Leitis 300 m skrējienā 
pārspēja ne tikai manēžas, bet arī Latvijas 

rekordu.
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22. janvārī Kuldīgas kultūras centrā pasākumā „Sporta laureāts 
2015” tika pasniegtas balvas un sumināti labākie Kuldīgas novada 
sportisti par sasniegumiem un nopelniem aizvadītajā gadā.

Dalība Eiropas un Pasaules 
oficiālajos čempionātos

Jānis Šmēdiņš, „Kuldīgas novada 
Gada sportists 2014”, pludmales vo-
lejbols – 1. vieta Eiropas čempionā-
tā, 5., 9., 9., 9. vieta GRAND SLAM 
posmos, 1., 1., 3., 9., 9.  vieta OPEN 
posmos, 5. vieta FIVB (Starptautis-
kās Volejbola federācijas) Pasaules 
rangā, 3. vieta CEV SATELLITE 
posmā.

Andris Šmēdiņš, pludmales vo-
lejbols – J.Šmēdiņa treneris.

Māris Rozentāls, spēkavīru 
sports – Eiropas čempions svara 
kategorijā līdz 105 kg.

Ingus Leja, svara bumbu celša-
na – garais cikls svara kategorijā virs 
95 kg – 3. vieta Pasaules čempionātā 
Dublinā; divcīņa svara kategorijā 
virs 105 kg – 2. vieta Latvijas čem-
pionātā svara bumbu celšanā Rīgā; 
Latvijas kausu kopvērtējums līdz 
105 kg – 2. vieta 6 kausa posmu 
kopvērtējumā.

Krists Neilands, riteņbraukšana – 
Eiropas čempionātā U-23 – 15. vieta, 
Pasaules čempionātā U-23 – 24. vie-
ta, Latvijas čempionātā individuālajā 
braucienā U-23 – 1. vieta, Latvijas 
U-23 izlases dalībnieks.

Dainis Stepe, militārā daudzcī-
ņa – 33. vieta Pasaules čempionātā, 
15. vieta Eiropas čempionātā, 1. vie-
ta Baltijas čempionātā.

Uģis Jocis, vieglatlētika – 17. vie-
ta Eiropas čempionātā, Latvijas izla-
ses dalībnieks.

Ralfs Reinfelds, motokross – 
13. vieta Eiropas čempionātā kop-
vērtējumā.

Māris Lancmanis, pludmales 
volejbols – 17. vieta Eiropas čem-
pionātā U-22.

Latvijas izlases dalībnieki
Gatis Rožkalns, Guntars Rumbe-

nieks, Kaspars Rasmanis, futbols, 
telpu futbols – Eiropas minifutbola 
čempionātā „miniEURO2015”, 
3. vieta LTFA Latvijas 1. līgas 
čempionātā; 2. vieta LFF 2. līgas 
čempionātā.

Viesturs Lukševics, riteņbrauk-
šana – UCI 1.2 Odesas „Grand 
Prix” 3. vieta, UCI 2.2. Polijas d.d. 
6. vieta, UCI 2.1 Igaunijas tūrē  1. 
vieta kalna karaļa vērtējumā, UCI 
2.1 Ķīnā 5. vieta kalna karaļa vēr-
tējumā.

Aiva Baumane, lakross – 8. vieta 
Eiropas čempionātā.

1. – 3. vieta Latvijas Republikas 
oficiālajos čempionātos, pārstāvot 
Kuldīgas novadu

Kristaps Bērziņš, vieglatlēti-
ka – 1. vieta Latvijas čempionātā 
maratonā.

Aigars Tīdmanis, autosports – 
1. vieta LČ rallijsprintā „Klasika 
3000” klasē.

Gundars Tīdmanis, autosports – 
1. vieta LČ rallija supersprintā RWD 
klasē.

Mārtiņš Jocis – vieglatlētika – 

2. vieta LČ 10 km šosejas skrējienā.
Edgars Andersons, Jānis Šleckus, 

spēkavīru sports – 2. vieta Latvijas 
čempionātā pāru sacensībās.

Oskars Martužans, spēkavīru 
sports – 2. vieta Latvijas čempionātā 
finālā.

Valdis Kalējs, stenda šaušana – 
2. vieta Latvijas čempionātā.

Mudīte Vīgante, novuss – 2. vieta 
LR dubultspēļu čempionātā.

Ilze Dziesma, Ilze Čakle, Inese 
Mūrniece, Biruta Leikarte, novuss – 
2. vieta LR komandu čempionātā.

Anita Leja, novuss – 2. vieta LR 
komandu čempionātā; 2. vieta LR 
dubultspēļu čempionātā.

Artūrs Aleksandravičus, svara 
bumbu celšana – 3. vieta LČ kate-
gorijā līdz 68 kg.

Agnese Megne, Ingrīda Zauere, 
Elva Andersone, Ieva Inovska, Bai-
ba Kazakova, Daira Zauere, Anete 
Astaševska, Ilze Skrastiņa, Ieva 
Ņečiporuka, volejbols – 1. vieta LVF 
1. līgas čempionātā.

Māra Pucena, Marta Kāne, Ar-
turs Feldmanis, Gunārs Gertners, 
šahs – 2. vieta Latvijas komandu 
čempionātā 1. līgā.

Artūrs Šternbergs, Gatis Jirgen-
sons, Toms Egle, Gatis Šusters, 
Artūrs Liepiņš, telpu futbols, fut-
bols – 3. vieta LTFA Latvijas 1. līgas 
čempionātā; 2. vieta LFF 2. līgas 
čempionātā.

Maksims Rudskojs, Dāvis Fjo-
dorovs, Raitis Grablovskis, Kristaps 
Priedēns, Andris Treimanis, Oskars 
Priedēns, Elvis Beloborodovs, Toms 
Rozentāls, telpu futbols – 3. vieta  
LTFA Latvijas 1. līgas čempionātā.

Māris Tilgalis, Guntars Pirt-
nieks, Gunārs Jēkabsons, Sendijs 
Sakalovskis, Artūrs Cīrulis, Artūrs 
Alkšņuzariņš, Juris Gerasimuks, fut-
bols – 2. vieta  LFF Latvijas 2. līgas 
futbola čempionātā.

Zigmunds Dvarons – FC „NI-
KERS” komandas vadītājs, sporta 
atbalstītājs.

Ivars Šuvalovs, Edgars Skore, 
Nauris Solodovs, Uģis Jansons, gal-
da teniss – 1. vieta Latvijas komandu 
čempionātā 2. līgā.

Dalība sporta veterānu, Balti-
jas, Eiropas un pasaules oficiālajos 
čempionātos, sporta spēlēs

Jānis Bruzinskis, riteņbraukša-
na – 16. vieta Pasaules čempionātā 
veterāniem, 1. vieta Latvijas veterā-
nu čempionātā.

Aigars Zvingulis, riteņbraukša-
na – 54. vieta Pasaules čempionātā 
veterāniem, 1. vieta Latvijas veterā-
nu čempionātā.

Ģirts Vēvers, riteņbraukšana – 
24. vieta Pasaules čempionātā ve-
terāniem, 1. vieta Latvijas veterānu 
čempionātā.

Arvis Sprude, riteņbraukšana – 
piedalījās Pasaules čempionātā 
amatieriem; Latvijas amatieru ranga 
uzvarētājs. 

Sporta laureāts 2015

Tamāra Vilerte, šahs – 3. vieta Pa-
saules senioru komandu čempionātā.

Sergejs Ļeonovs, pankrations – 
2. vieta 1st „Open European Pangra-
tion Cup 2015” (līdz 64 kg).

Pēteris Īvāns, rogainings, taku 
orientēšanās – 7. vieta Eiropas 
čempionātā MV (vīriešu veterānu) 
grupā, 3. vieta LČ taku orientēšanās 
Pre-O distancē.

1. vieta Latvijas Sporta vete-
rānu savienības 52. sporta spēlēs, 
Latvijas Republikas sporta ve-
terānu oficiālajos čempionātos, 
pārstāvot Kuldīgas novadu

Līga Virbule, orientēšanās 
sports – 1. vieta LČ vidējā distan-
cē S45 grupā, 1. vieta LČ sprintā 
S45 grupā, 1. vieta LČ garajā dis-
tancē S45 grupā, 1. vieta LSVS 
52. sporta spēlēs S45 grupā.

Odeta Turka,  orientēšanās 
sports – 1. vieta LČ sprintā S50 gru-
pā, 1. vieta LSVS 52. sporta spēlēs 
S50 grupā.

Jānis Turks, orientēšanās sports – 
1. vieta LČ vidējā distancē V60 
grupā, 1. vieta LČ sprintā V60 grupā, 
1. vieta LČ garajā distancē V60 gru-
pā, 1. vieta LČ pagarinātajā distancē 
V60 grupā, 1. vieta LČ nakts orien-
tēšanās V60 grupā.

Arvīds Teteris, orientēšanās 
sports – 1. vieta LČ vidējā distancē 
V75 grupā.

Jānis Pommers, orientēšanās 
sports – 1. vieta garajā distancē 
V80 grupā.

Arvīds Gustovskis, vieglatlēti-
ka – 1. vieta diska mešanā V80+ 
grupā.

Roberts Blumbergs, vieglatlē-
tika – 1. vieta diska mešanā V55+ 
grupā.

Guntis Sedliņš, vieglatlētika – 
1. vieta 400 m skrējienā V50+ grupā.

Arvīds Šefanovskis, vieglatlēti-
ka – 1. vieta 3, 5, 10 km soļošanā 
V60+ grupā.

Ludmila Joce, vieglatlētika – 

1. vieta LČ pusmaratonā S50 + 
grupā, 1. vieta LČ 800 m un 3000 m 
skrējienā S50+ grupā.

Nominācijas 2015
Alberts Leimanis, vieglatlētikas 

treneris – mūža ieguldījums sportā.
Ilze Stukule, sporta organizato-

re – Kuldīgas NSS sporta organi-
zatore par starptautisko sacensību 
„Katrīnas kauss” organizēšanu 

vieglatlētikā.
„Rozental Team”, spēkavīru 

sports – sporta klubs.
Sporta atbalstītāj – Ģirts Vēvers, 

SIA „Vēvers”; Mārcis Martinovs, 
SIA „MKM mežs”; Arturs Cimoška, 
SIA „Agrotehnika”.

SIGnETa LaPIŅa, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

KnSS arhīva foto

Kuldīgas novada sporta skolas direktors agris Kimbors un Kuldīgas novada Domes priešsēdētāja Inga Bērziņa (no kreisās) 
sveic volejbolistes Ievu Ņečiporuku, Ievu Inovsku, Elvu andersoni, Ingrīdu Zaueri, Baibu Kazakovu, aneti astaševsku.

Par mūža ieguldījumu sportā tika sveikts vieglatlētikas treneris alberts Leimanis.

Krāsu mācības un gleznošanas nodarbības
Kuldīgas Mākslas namā jau 

ceturto gadu notiek krāsu mācī-
bas un gleznošanas nodarbības.

Kursus pieaugušajiem Māk-
slas namā ceturto sezonu vada 
māksliniece Ieva Vītola-Lindkvis-
ta. Šie kursi ir domāti ikvienam, 
kurš sapņo par gleznošanu, bet 
nav iznācis turēt otu rokā, vai arī 
tiem, kuri atrod laiku un glezno 
mājās, bet pietrūkst teorētisko 

zināšanu par krāsām, kompozīciju un gleznošanas tehnikām, 
vai vienkārši meklē iedvesmu saviem darbiem.

Pasniedzēja stāsta, ka cilvēki uz kursiem nāk dažādu 
apstākļu motivēti: „Vieni grib relaksēties pēc saspringta 
darba, jo pašā gleznošanas procesā ir šī relaksējošā – me-
ditatīvā un terapeitiskā daļa. Savukārt citiem ir vajadzīga 
vieta, kurā izteikties radoši un attīstīt savu radošumu. Bet 
vienojošais visiem ir interese par mākslu. Nodarbībās lielā-
kais uzsvars ir praktiskajai daļai, taču kursantiem tiek dots 
ieskats dažādu stilu glezniecībā un mākslinieku daiļradē.”

Nodarbības notiek divas reizes mēnesī: trešdienās un 
otrdienās plkst. 18.00. Interesenti var pieteikties pa tālruni: 
293 20 495 vai e-pastā: studija.malu22@gmail.com.

SIGnETa LaPŅa, sabiedrisko attiecību speciāliste
IEVaS VĪTOLaS-LInDKVISTaS foto
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SPOrTa PaSāKumI janVārĪ un FEBruārĪ

Satiksmes organizācijas 
izmaiņas

No 5. līdz 7. februārim Liepājā un Kuldīgā notiks FIA Eiropas rallija 
čempionāta pirmais posms un Latvijas rallija čempionāta otrais un 
trešais posms „Rally Liepāja”. 

Informējam, ka sacensību sa-
rīkošanas vajadzībām Kuldīgā un 
apkārtnē būs izmaiņas satiksmes 
organizācijā.

Kuldīgā un tās apkārtnē tiks 
veiktas šādas izmaiņas:

no 5. februāra 17.00 līdz 6. feb-
ruāra 19.00 vispārējai satiksmei tiks 
slēgtas šādas ielas un laukumi:

Pilsētas laukums;
Liepājas iela posmā no Parka 

ielas līdz Putnu ielai;
Piltenes iela posmā no Liepājas 

ielas līdz Aploku ielai;
Kalpaka iela visā garumā;
Baložu iela visā garumā;
Mālu iela posmā no Smilšu ielas 

līdz Aploku ielai;
Smilšu iela posmā no Pilsētas 

laukuma līdz Pētera ielai.
No 5. februāra 17.00 līdz 6. februā-

ra 19.00 autobusa maršruta „Virka – 
Pelči” pieturvieta no Pilsētas laukuma 
tiks pārcelta uz Pļavas un Piltenes ielas 
krustojumu, kā arī veiktas maršruta 
izmaiņas. Autobuss kursēs pa Pļavu 
un Parka ielu virzienā uz Liepājas ielu.

6. februārī no 8.00 līdz 17.00 
būs izmaiņas vispārējā satiksmē, 
apgrūtinot izbraukšanu caur Basiem. 
Maršrutā Kuldīga – Basi varēs 
nokļūt līdz ābeļdārziem, ceļš no 
ābeļdārziem līdz pagriezienam uz 
Vilgāli būs slēgts, kā arī tiks slēgti 
atsevišķi ceļu posmi Basu centrā.

6. februārī no 8.40 līdz 17.00 tiks 
slēgts ceļa posms Ēdole – Alsunga 
pie pagrieziena uz Gudeniekiem. Lai 
nodrošinātu netraucētu vispārējo sa-
tiksmi, ar ceļazīmēm tiks organizēts 
apvedceļš caur Mātrām.

Liepājas un Kuldīgas apkārtnē 
tiks slēgti šādi autoceļi:

SS1/6 Kuldīga 1/2 – 6. februārī no 

7.30 līdz 11.30 un no 14.15 līdz 18.00.
Ceļu posms Kuldīgas novadā: 

Bitītes – Ozoli – Mazvalki – Vecā 
skola – Atmiņas – Kuldīga. Kopējais 
slēgta posma garums 9,78 km;

SS2/5 Castrol Edge 1/2 – 6. feb-
ruārī no 8.00 līdz 11.45 un no 13.30 
līdz 17.10.

Ceļu posms Kuldīgas novadā: 
Vēsmas – Saulveri – Katekalni – 
pagrieziens uz Upītēm – pagrieziens 
uz Katekalniem – Lejas Saldenieki – 
Plāņi – autoceļš Kuldīga – Alsunga – 
Kalvmalas – Kraukļkalni. Kopējais 
slēgta posma garums 21,68 km;

SS3/4 Kuldīga 1/2 – 6. februārī 
no 8.40 līdz 16.20.

Ceļu posms Kuldīgas novadā: 
Ezerkrastu ferma – Priežkalni – Kui-
katas – Kažoki – Kalnozoli – Apšenieki 
– Krauļi – Celmiņi – Gobas – Ģeri – 
Dižandreji – Akmeņkalni – Lāses – 
Zirnāji – Lēnenieki – Vecjaunarāji. Ko-
pējais slēgta posma garums 25,14 km.

Papildu informācija
„Rally Liepāja” apmeklētājus 

lūdzam ievērot, ka starp divu ātrum-
posmu norisi atvērtajos ceļu posmos 
satiksme tiks organizēta TIKAI 
ātrumposma norises virzienā, no 
starta uz finišu!

Uz kuldīdznieku jautājumiem par 
satiksmes ierobežojumiem atbildēs 
rallija rīkotāju pārstāvis Andris Va-
nags, mobilais tālrunis 26630966, 
e-pasts: andris@raevents.lv. „Ral-
ly Liepāja” organizators „RA 
EVENTS” pateicas iedzīvotājiem 
un viesiem par sapratni.

Plašāka informācija oficiālajā 
mājaslapā www.lvrally.com.

jānIS unBEDaHTS, 
„ra Events” sabiedrisko attiecību 

speciālists

FIA Eiropas rallija čempionāta fani tiekas 
Kuldīgas skatpunktā

Kuldīgas novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus un viesus 
apmeklēt „FIA Eiropas ralli-
ja čempionāta” posmu „Rally 
Liepāja”.

Kā ierasts, rallijs Kuldīgas un 
Liepājas apkārtnes ceļos norisināsies 
no 5. līdz 7. februārim. Arī šajā gadā 
rallijā būs Kuldīgas ātrumposms, 
šoreiz autosportistiem no starta līdz 
finišam būs jāveic 9,78 kilometrus 
gara distance, kas sāksies pie Pa-
dures pagasta „Mednieku” mājām, 
vedīs pa Padures līkumainajiem 
ceļiem gar „Keramiku”, „Krācnie-
kiem” Veckuldīgas virzienā gar 
gleznaino Ventas krastu, tautā sauktu 

par „Melno Kolku”, līdz finišam 
Kuldīgā pie Virkas.

Līdzjutēju ērtībai būs sarūpēts 
skatpunkts „Kuldīga”, kas atradī-
sies netālu no Padures centra, tajā 
varēs sasildīties pie ugunskuriem, 
malkot siltus dzērienus un klātienē 
vērot Eiropas labāko autosportistu 
sniegumu. „Kuldīga” līdzjutējiem 
piedāvās sasildīties fanu teltī, fo-
tografēties pie milzu sniegavīra un 
izlocīt kājas kopā ar „Nebēdnīgo 
klaunu orķestri”. Paredzēti arī vēl 
citi pārsteigumi. Nāciet, brauciet un 
skatieties! Piekļūšana Kuldīgas skat-
punktam no Padures pagasta centra.

Rallija organizatori atgādina, ka 
visos labiekārtotajos skatpunktos 

līdzjutēju ērtībām tiks kurināti 
ugunskuri, būs pieejami silti dzērieni 
un uzkodas, skanēs rallija radio un 
tiks nodrošinātas labierīcības.

Kuldīgas ātrumposma norise 
paredzēta sestdien, 6. februārī, un 
ekipāžām tas būs jāveic divas reizes. 
Pirmo reizi (SS1) sākums 9.30, bet 
otro reizi tas norisināsies jau krēslas 
un tumsas aizsegā (SS6) – plkst. 
16.15. 

Jaunums – rallija fani un ģimenes 
ar bērniem sestdien, 6. februārī, 
būs gaidīti Pilsētas laukumā,  kurā 
darbosies pirmsstarta zona. Sporta 
mašīnu izbraukšana no Pilsētas lau-
kuma uz ātrumposmiem paredzēta, 
sākot no 9.15, bet pirmās ekipāžas 

atgriešanās Kuldīgā ap 16.30. Ieeja 
Pilsētas laukumā bez maksas.

Vēl 6. februārī ralliju Kuldīgas 
novadā varēs vērot ātrumposmos 
SS2 (CASTROL EDGE 1), SS5 
(CASTROL EDGE 2), SS3 (NESTE 
OIL 1) un SS4 (NESTE OIL 2).

Ar tirdzniecībā nopērkamajām 
ieejas kartēm par 25 eiro drīkst 
apmeklēt visus „Rally Liepāja” 
ātrumposmus, kas notiks Kuldīgas 
un Liepājas apkārtnes ceļos. Ie-
gādājoties ieejas karti, komplektā 
saņemsiet arī skatītāja drošības 
informācijas bukletu, lenti un rallija 
uzlīmi. „Rally Liepāja” laikā pie 
ieejas ātrumposmā varēs iegādāties 
tikai viena veida vienreizēju ieejas 

biļeti atsevišķam ātrumposmam, 
šāda biļete maksās 12 eiro.

Ātrumposmus bez maksas varēs 
vērot bērni līdz 10 gadu vecumam un 
invalīdi, kuriem pie ieejas ātrumpos-
mā biļešu kontrolierim būs jāuzrāda 
apliecība. Pensionāri tūrisma infor-
mācijas centros, iegādājoties vienu 
ieejas karti un uzrādot apliecību, 
saņems 10% atlaidi.

Šī gada Eiropas čempionāta ka-
lendārā iekļautas desmit sacensības, 
un Latvijā notiekošais rallijs būs ne 
vien sezonas pirmais posms, bet arī 
vienīgais, kurā braukšana paredzēta 
ziemas apstākļos.

EDuarDS DamBErGS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

Ēnu diena arī Domē
Kuldīgas novada Dome arī šogad 
piedalīsies karjeras izglītības ak-
cijā „Ēnu diena”, kas notiks 10. 
februārī.

Skolēni, kuri vēlas ēnot priekš-
sēdētāju Ingu Bērziņu, to varēs darīt 
9. februārī. Citi speciālisti, vietnieks 
Aleksandrs Lange un izpilddirektore 
Ilze Dambīte-Damberga „ēnas” gai-
dīs 10. februārī. Pieteikties var līdz 
8. februārim pa tālruni 63350100.

Ēnu dienas akcijā kā „ēnu devējs” 
var piedalīties jebkurš uzņēmums, 
organizācija vai institūcija, bet par 
darbinieka ēnu var kļūt ikviens 1. – 

12. klases skolēns.
Jauniešu biznesa un karjeras iz-

glītības veidotājs, biedrība „Junior 
Achievement Latvija” šo karjeras 
izglītības pasākumu organizē jau 
15. gadu. Ēnu dienā skolēni visā 
Latvijā apmeklē kādu darbavietu un 
vēro interesējošās profesijas pārstāv-
ja darba ikdienu. Karjeras izglītības 
pasākuma mērķis ir iepazīstināt sko-
lēnus ar dažādu profesiju un nozaru 
prasībām un specifiku, lai palīdzētu 
jauniešiem izdarīt karjeras izvēli.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

29.I 18.00 „Jaunatnes sporta laureāts 2015”; Kuldīgas kultūras centrs, Raiņa iela 21, Kuldīga
30.I 10.00 „Kurzemes Boccia” kauss; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
30.I 11.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā volejbolā sievietēm; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
30.I 16.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
31.I 13.00 Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC „Nikers” – PB „Line” (Rīga); KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
31.I 15.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
2.II 10.00 „Lāses kausa” 1. posms volejbolā skolu komandām; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.II 10.00 „Latvijas Boče” sacensības (LSO); KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
6.II 10.00 „Zaķa stafetes Kurzemē”; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
6.II 16.00 Baltijas vīriešu volejbola līgas čempionāts: ASK „Kuldīga” – TTU; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
6.II 20.00 Latvijas čempionāts florbolā 1. līgā: FK „Kuldīga” – Rēzekne; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
7.II 14.00 Baltijas vīriešu volejbola līgas čempionāts: ASK „Kuldīga” –„ Parnu VK”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
7.II 17.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: Kuldīgas NSS – Vecumnieki; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.II 20.00 Kurzemes telpu futbola līga: FK „Nikers” – Talsi/FK „Laidze”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
13.II 10.00 Kuldīgas novada ziemas sporta spēles; KNSS sporta bāzes, Kuldīga
13.II 11.00  Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā jauniešiem U-10 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
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sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta Lapiņa, tālr. 63350100. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KKC PIEDāVā

PaSāKumI PaGaSTOS

2016. gada 28. janvāris

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

KInO aFIša

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

S. 30.I 16.00 POLārLāCIS nOrmS
Sv. 31.I 15.00 2015, ASV, ilgums 1’26
O.  2.II 17.00  Animācijas ģimenes filma
T.  3.II 17.30  Filma dublēta latviešu valodā
C. 4.II 17.30 U

S. 30.I 18.00 CILVĒKS, Kurš IZDZĪVOja
Sv. 31.I 17.00 2015, ASV
O.  2.II 18.30  Ilgums 2’36
T.  3.II 19.00  Trilleris, piedzīvojumu filma, drāma
C. 4.II 19.00 16+

S. 6.II 16.00 nEĶĪTraIS OPIS
Sv. 7.II 17.00 2015, Kanāda, ASV, ilgums 1’42
O.  9.II 20.00 Komēdija
C.  11.II 17.30  16+

S. 6.II 18.00 GaDSImTa LIKmE
Sv. 7.II 15.00 2015, ASV, ilgums 2’10
O.  9.II 17.30 Drāma
C.  11.II 19.30  16+

P. 12.II 17.30 aLVILS un BurunDuKI: 
S. 13.II 16.00 DIŽEnaIS BurunDuĻOjumS
O.  16.II 17.30  2016, ASV, ilgums 1’32, U
T.  3.II 17.30  Komēdija, animācijas filma
C. 4.II 17.30 Filma dublēta latviešu valodā

P. 12.II 19.30 mELnā PIECDESmIT nOKrāSaS 
S. 13.II 18.00 2016, ASV
O.  16.II 19.30 Ilgums 1’32
T.  17.II 19.30  Komēdija
C. 18.II 19.30 16+

Jau trīs mēnešus piedalāmies pro-
jektā „Sporto visa klase”. Īsumā pa-
stāstīšu, kā mums veicies līdz šim, ko 
par to domā skolēni, vecāki, skolotāji 
un kas mūs sagaida nākotnē.

Janvāra sākumā saņēmām noliku-
mu, kā klases tiks vērtētas projektā un 
kādās sacensībās jāpiedalās. Viena no 
aktivitātēm ir radošā – „Visi kopā mēs 
to varam!”. Līdz aprīļa vidum klasei 
jāizdara kāds labs darbs, kurš jānofil-
mē, jāapraksta un jānosūta konkursa 
organizatoriem. Esmu sazinājusies ar 
Kuldīgas diakonijas centra vadītāju 
Intu Jansoni, un marta sākumā do-
simies uz centru, lai ziedotu pārtiku 
zupas virtuvei. Mūs tas ļoti iepriecina, 
jo varēsim palīdzēt citiem, pretī neko 
neprasot.

Otra aktivitāte ir tautas bumbas tur-
nīra sacensības 15. aprīlī Saldū. Sporta 
stundās skolēni mācās spēlēt šo un arī 
citas spēles, bet tautas bumba ir viena 
no viņu mīļākajām spēlēm. Lai mums 
pietiek spēka un izturības sacensībās!

Trešā kategorija ir skolēnu sekmes. 
Tiek vērtēti skolēnu valsts pārbaudes 
darbi 3. klasei latviešu valodā un ma-
temātikā, nosakot klases vidējo atzīmi 
katrā priekšmetā. Dalībnieki, kuriem 
kādā mācību priekšmetā vērtējums 
ir 4 un zemāk, tautas bumbas fināl-
sacensībās un noslēguma pasākumā 
piedalīties nedrīkst. Manuprāt, lieliska 
motivācija mācīties. Pagaidām klasē 
nav skolēnu ar vājām sekmēm.

Noslēguma pasākums notiks 20. 
maijā Jelgavā, kad uzvarētājiem pa-
sniegs ceļojošo kausu un medaļas. Visi 
projekta dalībnieki saņems LOK pa-
teicību par sekmēm un dalību projektā.

Pateicoties Kuldīgas novada paš-
valdības līdzfinansējumam, klase kopā 
ar sporta skolotājām Līgu Zeidaku un 
Dzintru Freimani brauc uz Ventspils 
peldbaseinu apgūt peldētprasmi. Gan-
drīz visi skolēni ir iemācījušies peldēt, 
bet tie, kuri neprot, ir apņēmības pilni 
tuvākajā laikā to izdarīt.

Sporta stundās tiek nostiprināta 
skolēnu stāja, skolēni kļuvuši arī 
disciplinētāki, lokanāki un veiklāki. 
Runājot ar skolēnu vecākiem un sko-
lotājiem, visi kā viens uzskata, ka šis 
projekts ir ļoti efektīvs un veicina gan 
bērnu fizisko attīstību, gan komandas 
garu. 

Varu teikt, ka mana 3.a klase ir 
kļuvusi draudzīgāka, patstāvīgāka, 
skolēnu acīs redzams prieks, lai arī 
sporta nodarbības notiek piecas reizes 
nedēļā un slodze ir manāmi palielinā-
jusies. Esmu novērojusi, ka pusdie-
nās tiek apēstas uzliktās porcijas un 
izdzerts piens.

Paldies par finansiālo un morālo 
atbalstu gan Kuldīgas novada paš-
valdībai, gan skolas direktorei Loritai 
Dermanei un vecākiem, kuri atbalsta 
savus bērnus un skolotājas.

Sports skolēnus 
saliedē un 

sniedz prieku 

LāSma BaLODE, Kuldīgas alternatīvās 
sākumskolas 3.a klases audzinātāja 

ĒDOLĒ
30. janvārī 10.00 skolas sporta zālē – 

Ēdoles pagasta ziemas sporta spēles. 
Programmā: minifutbols, basketbola soda 
metieni, novuss, galda teniss, zole, darts, 
lēcieni ar auklu, zemledus makšķerēšana, 
āra aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Ai-
cinām piedalīties arī citu pagastu sportistus.  

30. janvārī 19.00 kultūras namā – „Zie-
mas sadancis”. Koncertā piedalās dejotāji 
no Aizputes, Alsungas un Ēdoles.

13. februārī 22.00 kultūras namā – Va-
lentīndienas disko balle.

GuDEnIEKOS
Līdz 28. februārim kultūras namā – EKC 

„Suiti” izstāde „Suiti. Deja. Vēstures mirkļi”. 
Autore D.Martinova.

20. februārī 21.00 Basu tautas namā – 
atpūtas vakars. Spēlēs grupa „Divi novadi”. 
Ieeja – EUR 3.

KaBILĒ
Februārī bibliotēkā – fotoizstāde „Kļavu 

ģimenes ceļojums uz Kipru”.
12. februārī 19.00 saieta namā „Sen-

cis” – Mīlestības dienas noskaņā Kuldīgas 
amatierteātra viesizrāde par un ap vīrie-
šiem, Daces Priedes „Kā mēs viņus...”. 
Ieeja – EUR 1,50; skolēniem – EUR 1.

20. februārī 22.00 – 3.00 saieta namā – 
balle mīlētājiem un ne tikai. Spēlēs grupa 
„Ēna”. Ieeja – EUR 4.

6. martā 14.00 saieta namā – ceļojums 
visuma skaņu pasaulē kopā ar Daci Strau-
mi. Skaņu ceļojumā vedīs gongi, vēju zvani, 
kokle, kristāli, kalimba, dziedošie trauki un 
citu instrumentu skaņu vibrācijas. Pasāku-
ma ilgums: 1,5 – 2 stundas guļus stāvoklī. 
Nepieciešams ērts, silts apģērbs, paklājiņš 
vai matracis, spilvens, pleds, zeķītes. 
Līdzmaksājums enerģijas apmaiņai EUR 5. 
Vietu skaits ierobežots. Dalību iepriekš 
pieteikt līdz 3. martam pa tālr. 25618976.

KurmāLĒ
Līdz 26. februārim Kurmāles pagasta 

izstāžu zālē – Kuldīgas fotokluba „Divas 
upes” izstāde „Skrundas laiks”; no 1. feb-
ruāra –„Satiekas vēstures mirkļi”. Izstādē 
apkopota un izveidota Kurmāles pagasta 
vēsture dažādos laikos.

13. februārī – Kuldīgas novada atklātās 
ziemas sporta spēles. Pagasta sportisti 
aicināti pieteikties pa tālr. 29622048.

19. februārī 13.30 Vilgāles estrādes 
kalnā  sagaidīsim Meteņus.

20. februārī 13.00 Priedainē  sagaidīsim 
Meteņus.

20. februārī 20.00 Kurmāles pagasta 
pasākumu zālē – atpūtas vakars „Es tev 
dāvinu rozi”. Dziedāsim dziesmas par 
mīlestību, padejosim un izbaudīsim gaišas 
emocijas.  Ieeja – EUR 5. Cenā iekļautas 
nelielas uzkodas. Biļetes iegādāties līdz 15. 
februārim pie kultūras darba organizatores. 
Ieeja tikai ar iepriekš iegādātām biļetēm.

LaIDOS
Sermītes bibliotēkā – līdz 29. febru-

ārim – Agneses Salmas rotaļlietu izstāde; 
30. janvārī 9.30 – Bērnu žūrijas noslēguma 
pasākums; 2. – 29. februārim – izstāde 
„Sveiks, pērtiķīt!”.

30. janvārī 10.00 „Bitītē” – novusa 
turnīrs. 

11. februārī – brauciens uz Liepājas 
teātra izrādi „Boeing-boeing”. Biļetes cena – 
EUR 9 – 12. 

20. februāris 11.00 „Bitītē” – krustvārdu 
mīklu konkurss pieaugušajiem.

27. februārī 17.00 Laidu skolas sporta 
zālē – Skrundas jauniešu teātris, Ievas 
Melgalves luga „Sargeņģelis”, režisore 
Anda Stiba. 

PaDurĒ
7. februārī 14.00 pie Padures pagasta 

pārvaldes ēkas  ikviens aicināts celt snie-
gavīru, varēs malkot siltu tēju.

27. februārī 19.00 Deksnē – koncerts 
„Mīlas dziesmu virpulī”, muzikālus priekš-
nesumus sniegs Aizputes vīru ansamblis, 

Matkules ansamblis, Snēpeles sievu, vīru 
un senioru ansamblis un Ēdoles sievu 
ansamblis. Ieeja – EUR 1. 

27. februārī 21.00 Deksnē – atpūtas 
vakars kopā ar muzikantu no Talsiem. 
Ieeja – EUR 3.

PELČOS
2. februārī 16.00 „Pagrabiņā” – sveču 

liešana. Līdzi jāņem atlikumi no svecēm.
7. februārī 12.00 pie Kažmiru kalna – 

Meteņu šļūciens. Līdzi jāņem braucamie. Iz-
domas bagātākajiem un interesantākajiem 
braucamrīkiem tiks pārsteiguma balvas. 
Būs ugunskurs, desiņas un silta tēja.

14. februārī 13.00 tautas namā – Pelču 
pagasta pašdarbības kolektīvu koncerts 
„Tad apstājas laiks”. Ieeja – brīva.

rEnDā
Līdz 31. janvārim bibliotēkā – fotoizstā-

de „Mājas Rendas pagastā”.
rumBā
Rumbas pagasta pārvaldes nama 

zālē – Rasas Rasmanes gleznu izstāde; no 
3. februāra – Aivara Brenča gleznu izstāde.

12. februārī 19.00 „Bukaišos” – ins-
trumentālās mūzikas un dzejas vakars 
„Vakarēšana – Ticība, cerība, mīlestība”. 
Muzicēs ģitārists Laimonis Laizāns.

17. februārī 14.15 „Bukaišos” – kulinā-
rijas pasākums „Gardēži”.

SnĒPELĒ
21. februārī 12.00 brīvdabas estrādē – 

„Ģimeņu ziemas sports Meteņos”. Meteņu 
šļūciens no kalna, sacensības slēpošanā 
lieliem un maziem, slidošana, sacensības 
tēviem kamaniņu vilkšanā, sniega prieki, 
cienastā – Meteņu putra.

26. februārī 15.00 kultūras namā – 
praktisko nodarbību cikla kārtējā nodarbība 
„Darām paši”.

Februārī bibliotēkā – virtuālā izstāde 
„Grāmatu jaunumi”; februārī un martā 
apskatāma „Kuldīgas paletes” jauno 
mākslinieku darbu izstāde; februāra otrajā 

nedēļā Vilgāles pamatskolas Snēpeles 
filiāles pirmsskolas sagatavošanas grupas 
bērniem radošā darbnīca „Pelnu diena” un 
„Sniega skulptūru darbnīca” (nodarbība 
atkarīga no laika apstākļiem).

TurLaVā
Turlavas bibliotēkā – „Iepiko vēlējumu!”, 

lietotāji savus vēlējumus raksta uz sniega 
pikas formas, ko piestiprina sienai; rokdarb-
nieces Annas Dinteres cimdi izstādē „Koši 
cimdi Pērtiķa gadam”; radošo darbu izstāde 
„Smukumlietas” – 6. klases meiteņu darinātās 
rotas; lasīšanas maratons „Čaklais lasītājs” 
1. – 4. klašu skolēniem, lai veicinātu bērniem 
lasītprieku un lasītprasmi; PII „Lāčuks” radošo 
darbu izstāde „Baltais gadalaiks”; 

 5. februārī 13.30 kultūras namā – Turla-
vas pamatskolas rīkotā „Popiela”.

13. februārī 19.00 kultūras namā – 
„Pop–šovs”, popiela. Dalībnieki konkursam 
aicināti pieteikties līdz 6. februārim pa tālr. 
28614939 vai 26263960.

25. februārī 12.00 bibliotēkā – „Ziepju 
darbnīca”. Sanita Lūciņa par ziepju vārīšanu 
no dabīgiem izejmateriāliem. Liene Elerte 
ar lina dvieļiem, krekliem, pirtssvārkiem un 
mazgājamiem cimdiem. Iespēja iegādāties 
ziepes un lina izstrādājumus.

VārmĒ
5. februārī bibliotēkā (laiks tiks preci-

zēts) tikšanās ar Līgu Reiteri. Sarunas par 
latvisko vārdu spēku. Ieeja bez maksas. 

Līdz 26. februārim bibliotēkā – izstāde 
no Eiropas projektiem „Eiropas ezeri ”.

6. februārī 10.00 sporta stadionā – 
amizantās sporta spēles. Komandā 4 cil-
vēki. Pieteikties līdz 4. februārim pa tālr. 
27884937.

6. februārī 22.00 sporta hallē – bal-
le. Spēlēs grupa „Brekšu Pekši”. Ie-
eja  27884937.

20. februārī 17.00 sporta hallē – Lat-
vijas čempionāta 2. līgas florbola spēle: 
Vārme – Roja.

Seniorus aicina uz tikšanos
Kuldīgas novada Domes Senioru padome aicina novada seniorus piedalīties 

aTKLāTajā SĒDĒ 4. februārī 10.00 
pensionāru apvienības „Rumbiņa” zālē.

Sēdē klāt būs arī SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, 
SIA „Kuldīgas siltumtīkli”, SIA „Kuldīgas ūdens”, PA „Sociālais dienests” un 

Nacionālā veselības dienesta pārstāvji.

Kuldīgas novada Dome ielūdz uz 

Ģimeņu balli
sestdien, 12. martā.

Norise – Kuldīgas kultūras centrā no 19.00 līdz 2.00.
Vakara tēma „Tu esi mans gada notikums...”

Laipni lūgtas visas ģimenes! Īpaši gaidīsim tās, kuras 2015. gadā svinēja apaļas 
kāzu jubilejas.

Vakaru vadīs Dailes teātra aktieris Ģirts Ķesteris. 
Spēlēs grupa „Rumbas kvartets”. 

Būs iespēja nofotografēties Kristīnes Šimpermanes īpaši noformētā fotosalonā.

Par dalību pasākumā lūdzam informēt no 1. līdz 12. februārim, piesakoties 
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. 

Vietu skaits ir ierobežots.
Dalības maksa – EUR 12 no personas. Ieeja ģimeņu ballē ar ielūgumiem, kurus 

varēs saņemt Dzimtsarakstu nodaļā.
Informācija pa tālruni 63323845; 27020765, e-pasts: ilona.kestere@kuldiga.lv

Ceturtdien, 4. februārī, 10.30 – rotaļu rīts pirmsskolas vecuma bērniem „mazo ķekatiņu 
balle meteņos” kopā ar folkloras kopu „Nārbuļi”. Ieeja – EUR 0,80.

Piektdien, 5. februārī, 20.00 – atpūtas vakars pie galdiņiem „Vecgada vakars ugunīgā 
Pērtiķa gaumē” kopā ar grupām „Tandēms trijatā”, „Mazā Parīze” un vakara vadītāju Uģi. 
Vietu skaits ierobežots. Ieeja – EUR 8, Pērtiķa gadā dzimušajiem – EUR 4.

Trešdien, 10. februārī, 19.00 – saksofonu kvarteta „n[ex]t move” koncerts. Program-
mā: pārdomu, sirsnības un joku pilna kino mūzika. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.
lv. Ieeja – EUR 5, 7.

Svētdien, 14. februārī 17.00 – izrāde, piedzīvojumu komēdija. Aivas Birbeles „Bruņota 
un bīstama”. Galvenajā lomā Zane Daudziņa. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.
lv. Ieeja – EUR 8, 10, 12.

Piektdien, 19. februārī, 19.00 – starptautisks flamenko koncertuzvedums „Karmena”. 
Akustiska Andalūzijas ģitārspēle un flamenko čigānu dejojumi. Biļetes KKC kasē un www.
bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 8, 10, 12.

Piektdien, 26. februārī, 19.00 – vokālo ansambļu koncerts. Ieeja – bez maksas.
Sestdien, 27. februārī, 19.00 – deju kolektīvu sadancis „Cīruļputenī”. Deju kolektīvi 

no Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novada. Ieeja – bez maksas.
Otrdien, 1. martā, 19.00 – Dailes teātra viesizrāde „Lēnprātīgā”. Lomās: Ieva Segliņa, 

Ģirts Ķesteris, Lilita Ozoliņa vai Lidija Pupure. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.
lv. Ieeja – EUR 8, 10, 12.

Piektdien, 18. martā, 19.00 – koncertuzvedums „Spraud man puķi”, Jāņa Petera 
teātra dziesmu gadatirgus. Dziedās: Andris Ērglis, Liene Šomase, Normunds Rutulis, 
Anmary, Dainis Skutelis un Antra Stafecka. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. 
Ieeja – EUR 8, 10, 12, 15.

Pirmo reizi Kuldīgas vidusskolās vienlaikus notiks 
aTVĒrTO DurVju DIEna.

Ceturtdien, 11. februārī, 8. un 9. klašu skolēni aicināti iepazīties ar skolu vidi, 
skolotājiem un aktivitāšu piedāvājumu. Plašāka informācija –  www.kuldiga.lv. 


