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šajā numurā

Konkurss „Ziemassvētki 
Kuldīgas novadā” 
> 2. lpp.

Seniori varēs braukt 
bez maksas  
> 6. lpp.

Attīstība un pār-
maiņas Kuldīgā 
> 4.-5. lpp.

Viktors Gotfridsons, 
kuldīgas novada domes 
priekšsēdētājas pirmais vietnieks

Laiks, kad noticēt brīnumam
6. decembra pusdienas laikā Liepājas ielā un Rātslau-
kumā bija jūtama pamatīga rosība – sākās 11. ziemas 
festivāls „Notici brīnumam!”.

Jautras čalas, prieks cilvēku acīs un izrotātas pilsētas ielas 
liecina par svētku tuvošanos. Gājēju iela un Rātslaukums bija 
piepildīts ar novada iedzīvotājiem un viesiem.

Rātslaukuma Rūķu ciemā pilsētnieki, viesi un mākslinieki 
aicināja, cienāja un izklaidēja viens otru. Pirmo reizi durvis 
vēra Ziemassvētku tirdziņš jaunās stikla mājiņās „Tapis Kul-
dīgā”, kurās čaklie novada tirgotāji piedāvāja pašu sarūpēto 
un izaudzēto – kārtīgus latviešu ēdienus un dzērienus, kā 
arī amatnieku gatavotas noderīgas lietas – pašiem un citiem 
dāvināmas. Tirdziņš „Tapis Kuldīgā” iedzīvotājus un viesus 
gaidīs līdz Ziemassvētkiem. 

Uz skatuves Rūķu viesistabā izskanēja „Ņigu – ņegu” – at-
raktīvi meldiņi kopā ar „Rūķu orķestri”, koncertizrāde bērniem 
„Baltā brīnumpasaka”, Rūķu brīvdabas kino, kas priecēja 
mazos un lielos, un Rūķu TV, kas raidīja jaunākās ziņas un 
apsveikumus. Visas dienas garumā cilvēki tika aicināti ne vien 
balsis dziesmās iesildīt, bet arī kājas izkustināt dejās un rotaļās.

Rūķu darbistabā Liepājas ielā bērni zīmēja, līmēja, gata-
voja rotājumus, kartītes un dāvaniņas, kā arī rakstīja vēstules 
Ziemassvētku vecītim. Darbistaba bērnus ciemos gaidīs līdz 
pat Ziemassvētkiem.

Ziemas festivāls „Notici brīnumam!” ik gadu ļauj sajust 
svētku tuvošanos. Daudzi no uzrunātajiem atzina, ka tic 
brīnumam.

kuldīgas novada domes priekšsēdētāja inga Bērziņa atklāja 
brīnumu un ticības laiku, iededzot lielo svētku egli.

Ziemassvētku tirdziņš „tapis kuldīgā” šogad durvis vēris pirmo reizi. stikla mājiņas, kas izrotātas 
ar Ziemassvētku dekoriem, eglītēm un lampiņām, aicināt aicina pilsētas viesus un iedzīvotājus.

Ēdināšanas uzņēmums „saules ieleja” pazīstams ar garšīgiem un ekoloģiskiem produktiem – 
pīrādziņiem, piparkūkām, kāpostiem un citiem labumiem.

rotaļās mazākos pasākuma dalībniekus aicināja Blīkšķu Bannijs 
un viņa draudzene Lola.

Ziemassvētku tirdziņā ļaudis labprāt nobaudīja un iegādājās kuldīdznieka alvila Elkšņa 
mājas vīnus, karstvīnu un sīrupus.

siGnEta rEimanE, sabiedrisko attiecību speciāliste
iEVas BEnEfELdEs foto

Gada nogale, Adventes svētdienas, 
svētku egles Kuldīgā un pagastos –  tas 
ir laiks, kad visi gaida Ziemassvētkus 
un Jauno gadu.

Tas ir arī laiks, kad mēs izvērtējam, 
kāds bijis šis gads, ko esam padarījuši 
pilsētā un novadā. Jāsaka, ka padarīts 
nav maz, un tas ir visu novada iedzī-
votāju kopīgs darbs mūsu pilsētas un 
novada attīstībā.

Man ir patiess prieks par mūsu uz-
ņēmējiem un zemniekiem, kuri attīsta 
savus uzņēmumus un zemnieku saim-
niecības un dod darbu novada ļaudīm. 
Gada nogalē apmeklējot „Uzņēmēju un 
Amatnieku gada balvas” laureātus, re-
dzams, ka sarakstā parādās arvien jauni 
nosaukumi un uzvārdi, un tas liecina, 
ka uzņēmējdarbība attīstās un rodas 
arvien jaunas darba vietas. Runājot par 
uzņēmējdarbību, jāatceras mūsu uzņē-
muma „Kurzemes finieris” nedienas, 
kad darbu pazaudēja daudz strādājošo. 
Taču tagad uzņēmums ir atsācis darbī-
bu, un jauno īpašnieku vēlme pilnībā 
atjaunot ražošanu un attīstīt uzņēmumu 
vieš cerību, ka Kuldīgā finiera ražošanā 
strādājošajiem būs darbs.

Ražīgs šis gads bijis arī novada 
pašvaldībai, tās iestādēm un uzņē-
mumiem. Lai arī šī perioda Eiropas 
līdzekļu apguve beidzas, darbi turpinās. 
Izbūvēta Adatu iela, rekonstruēts Kaļķu 
ielas posms, izbūvēts apgaismojums un 
ietve Ēdoles ielā, rekonstruēts Rendas 
centrālais laukums un ceļš, eksplua-
tācijā nodots bērnudārza „Ābelīte” 
korpuss, veikts apjomīgs Laidu skolas 
remonts, beidzot tīru ūdeni saņem Prie-
daines iedzīvotāji. Šis gads ļoti grūts 
un ražīgs bija mūsu uzņēmumiem, jo 
tika dots uzdevums pārņemt novada 
pagastos māju apsaimniekošanu un 
atkritumu izvešanu, ūdens un kanali-
zācijas uzturēšanu un siltuma nodro-
šināšanu. Jāsaka, ka tas bija milzīgs 
darbs, ko izdarīja mūsu uzņēmumi, un 
liels paldies viņiem par to!

Gada nogalē kā vienmēr analizējam 
budžeta izpildi un sastādām jauno 
naudas izlietojumu. Šī gada budžeta 
ieņēmumi ir izpildījušies paredzētajā 
apjomā ar nelielu pieaugumu. Nākamā 
gada ieņēmumos plānots pieaugums 
apmēram par 600 tūkstošiem eiro, taču 
lielāko daļu no pieauguma izlietos, lai 
palielinātu valdības noteikto minimālo 
algu.

Jāpiemin mūsu novada izglītības, 
kultūras un sporta dzīves darbinieku 
lielais un ražīgais darbs šogad. Vi-
sus pasākumus, notikumus, svētkus, 
sacensības nav iespējams uzskaitīt, 
taču mēs visi zinām, ka, pateicoties šo 
cilvēku darbam, Kuldīga un novads 
kļūst arvien skaistāks, atpazīstamāks 
un ļaužu apmeklētāks!

Paldies visiem par darbu šajā gadā! 
Lai mums veicas arī turpmāk!

Labs darbs, 
kas padarīts!



24. novembrī SIA „Stiga RM” valdes 
loceklis Andris Ramoliņš tikās ar Kuldīgas 
novada Domes vadību, lai paziņotu par 
oficiālu SIA „Kurzemes finieris” rūpnīcas 
pārņemšanu un strādnieku pakāpenisku 
atjaunošanu darbā.

A.Ramoliņš pastāstīja, ka uz nomas tiesībām 
pārņemta bijusī SIA „Kurzemes finieris” rūpnī-
ca, kurā no 24. novembra darbu atsāka septiņi 
darbinieki, savukārt 25. novembrī tika pieņemti 
vēl seši. Ir piesaistīti mehāniķi no Tukuma, kuri 
remontēs iekārtas līdz brīdim, kamēr rūpnīca 
varēs atsākt normālu darbu. „Ceram atjaunot 
darbību līdz Ziemassvētkiem. Tuvākajās dienās 
tiks piegādāti pirmie kokmateriāli, iesim soli 
pa solim, lai veiktu izmaiņas. Reorganizēsim 
uzņēmuma darbību, optimizēsim darbinieku 
skaitu un palielināsim ražošanas jaudas. Darbu 
plānojam trīs maiņās, septiņas dienas nedēļā. 
Līdz jaunajam gadam nodarbināsim līdz 45 cil-
vēkiem,” teica A.Ramoliņš. Iespēju robežās tiek 
plānots nodarbināt visus bijušā SIA „Kurzemes 
finieris” darbiniekus. 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa ir gandarīta par SIA „Stiga RM” 
vēlmi atjaunot ražošanu, kā arī par saskaņoto 
un operatīvo valsts akciju sabiedrības „Latvijas 
finanšu attīstības institūcija ALTUM” vecākā 
jurista Aivja Brūdera, maksātnespējas admi-
nistratora Andra Bērziņa un jaunā nomnieka 
rīcību, lai pirms ziemas sala saglābtu ražotni. 

„Kokapstrāde vienmēr bijusi viena no Kuldīgas 
novada prioritārajām nozarēm, tāpēc ir īpaši 
svarīga ražošanas un darba vietu atjaunošana,” 
uzsver I.Bērziņa.

Kā jau ziņots, pašvaldības Sociālais dienests, 
pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes lēmu-
mu par ārkārtas situāciju, 74 grūtībās nonāku-
šajiem strādniekiem izmaksāja vienreizējus 
pabalstus EUR 320 par kopējo summu EUR 
23 680, kā arī piešķīra brīvpusdienas diviem 
strādnieku bērniem.

Uzņēmuma valdes loceklis A.Ramoliņš, 
neatkarīgi no laika, kad darbinieki būs uzsākuši 
darba tiesiskās attiecības, sola pirms Ziemas-
svētkiem izmaksāt avansu. „Žēl, ka ir cietuši 
cilvēki, tā ir bijušās rūpnīcas vadības nolaidība 
un mantkārība,” sacīja A.Ramoliņš.

Maksātnespējas administrators A.Bērziņš 
pastāstīja: „Līgumos, kurus esam parakstījuši, 
esam uzņēmušies daļu sociālo funkciju un 
jūtamies atbildīgi.” Viņš informēja, ka tuvā-
kajās dienās bijušie SIA „Kurzemes finieris” 
darbinieki varēs pieteikties aprēķinātajam un 
neizmaksātajam atalgojumam, ko no garanti-
ju fonda plānots izmaksāt līdz nākamā gada 
sākumam.

SIA „Stiga RM” ir ģimenes uzņēmums ar 
20 gadu pieredzi, kas nodarbina 180 cilvēku.

siGnEta rEimanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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novembrī izsniegtās būvatļaujas
Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtītājs

TP7261 0.4kV GVL F-1 rekonstrukcija „Mazlauvas”, Kurmāles pagastā A/S „Sadales tīkls”
0,4 kV elektroapgādes tīkla rekonstrukcija 
TP7343 „Saldenieki”, Snēpeles pagastā A/S „Sadales tīkls”

4 nojumes „Pilskalni”, Īvandes pagastā Z/S „Pilskalni”

Siltumtrases izbūve No Jelgavas ielas nr.58 līdz 
Stacijas ielai nr.6, Kuldīgā SIA „Kuldīgas siltumtīkli” 

Ogļūdeņražu laukums un urbums  „Adzes”, Gudenieku pagastā SIA „BALTIC OIL ASSETS”,

Vasarnīca  Ozolu alejā 2, Kuldīgā Viktors Pūce

Mēslu krātuve „Mežvidi” Gundars Strauts

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

Kuldīgas Sv. Annas baznīcas zvanu torņa 
nesošo konstrukciju protezēšana Dzirnavu ielā 12, Kuldīgā Kuldīgas Sv. Annas evaņģēliski 

luteriskā draudze
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, divu 
saimniecības ēku nojaukšana, divu saim-
niecības ēku un pagraba jaunbūve

„Laimas”, Padures pagastā Aina Pirtniece

Šķūnis un pirts „Pūteļi”, Rendas pagastā Vids Dzindalieta
„Druvas”, Kabiles pagastā ZS „Bīčas”

Būvniecības komisijā 2014. gada novembrī lemtais

akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas
Objekta nosaukums Adrese
Saimniecības ēka un pagrabs „Struijas”, Ēdoles pagastā
Sūkņu mājas nojaukšana  „Viesturi”, Rendas pagastā
Kūtsmēslu krātuve „Mežvidi”, Turlavas pagastā 

akceptētie būvprojekti
Objekta nosaukums Adrese
Dārza māja Jasmīnu aleja 9, „Ābele”, Pelču pagastā 

Ārējā apgaismojuma rekonstrukcija Kaļķu, Ventspils un Upes ielā, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, divu saimniecības ēku nojauk-
šana, divu saimniecības ēku un pagraba jaunbūve  „Laimas”, Padures pagastā 

Šķūnis un pirts  „Pūteļi”, Rendas pagastā 
Kūtsmēslu krātuve  „Druvas”, Kabiles pagastā 

akceptētās apliecinājuma kartes
Objekta nosaukums Adrese
Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Baznīcas ielā 32‑4, Kuldīgā
Dzīvokļa telpu vienkāršota atjaunošana Piltenes ielā 24‑3, Kuldīgā
Sabiedriskas ēkas vienkāršota renovācija Pilsētas laukumā 4A, Kuldīgā 
Pārtikas un rūpniecības veikala telpu vienkāršota atjaunošana Mucenieku ielā 24, Kuldīgā
Siltumtrases pieslēgums Liepājas ielā 66 un Liepājas ielā 68, Kuldīgā

2014. gada novembrī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Saimniecības ēka ar nojumi Virkas ielā 36, Kuldīgā Ilmārs Beiers
Adatu ielas izbūve No Adatu ielas 6 līdz Baložu ielai, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība
0,4 kV elektroapgādes tīklu rekonstrukcija 
TP7440 „Ošenieki”, Snēpeles pagastā A/S „Sadales tīkls”

Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija – 
kopprojekts

„Akmeņkalni”, „Mālnieki”, „Megņi” un 
„Rietumi”, Turlavas pagastā Z/S „Akmeņkalni”, Leons Miltovičs

Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija – 
kopprojekts

„Akmeņkalni”, „Jēricas” un „Liepkalni”, 
Turlavas pagastā

Z/S „Akmeņkalni”, Agris Matīss, 
Jānis Matīss, Inese Rubīne

Dzīvojamās māja Rudupes ielā 4, Rumbas pagastā Uldis Rozentāls
Autoceļa „Kuldīgas ceļš” rekonstrukcija „Vīgneri”, Rendā, Rendas pagastā Kuldīgas novada pašvaldība

Publisko iepirkumu komisijā novembrī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņ.

datums Uzvarētājs

Vienotais pašvaldību sistēmas (VPS) uzturēšanas pakalpojums 07.11.2014. SIA „ZZ Dats”; EUR 5154,73 bez PVN
Kabiles pamatskolas sporta kompleksa rekonstrukcija, 1. kārta, 
Kabiles vidusskola, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads 07.11.2014. SIA „Genus”; EUR 56055,35 bez PVN

Ziemassvētku rotājumu (āra dekoru) piegāde Kuldīgas novada 
pašvaldībai 11.11.2014.

SIA „Studio Des Fetes Latvija”; 
EUR 6968,00 bez PVN
SIA „Goleks Ltd”; EUR 8218,00 bez PVN

Ziemassvētku gaismas dekoru montāža, elektropieslēgšana un 
demontāža Kuldīgas pilsētā 12.11.2014.

SIA „GBBūve”; EUR 11 358,73 bez PVN
Andris Zemke; 
EUR EUR 1617,04 bez PVN

Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Kuldīgas novada pašvaldībai 20.11.2014. SIA „Purnavu muiža”, 
EUR 2500,00 bez PVN

Ziemassvētku gaismas dekoru montāža, elektropieslēgšana un 
demontāža Kuldīgas pilsētā 20.11.2014. SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”; 

EUR 4818,99 bez PVN
Kuldīgas novada p/a „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” izstāžu 
organizēšana Mākslas namā 27.11.2014. SIA „Royal key”, EUR 13,00 bez PVN 

(par vienu stundu)

konkursa dalībnieka pieteikuma anketa
Vērtējamā objekta adrese vai nosaukums

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Īss apraksts, kādēļ Jūs piesākat tieši šo objektu

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Iesniedzēja vārds, uzvārds

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Kontakttālrunis

...............................................................................................................................

No 1. līdz 30. decembrim tiek organi-
zēts konkurss „Ziemassvētki Kuldī-
gas novadā 2014”.

Veicinot Ziemassvētku noskaņu pilsētā 
un novadā, Kuldīgas novada pašvaldība 
aicina īpašniekus, vadītājus, apsaimnie-
kotājus, pirmsskolas izglītības iestādes 
un skolas ar pašdarinātiem Ziemassvētku 
rotājumiem veidot oriģinālus skatlogus, 
telpas, ēku fasādes, pagalmus, priekšpa-
galmus, viensētas. 

Pieteikumu anketas jāiesniedz līdz 
23. decembrim. Tās pieejamas Kuldīgas 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņem-
šanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) un 
pagastu pārvalžu telpās, kā arī mājaslapā 
www.kuldiga.lv. Pieteikties iespējams arī 
e-pastā: dace.jansone@kuldiga.lv vai pa 
tālr. 27025423, 63324935. 

siGnEta rEimanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA „Stiga RM” pārņem 
„Kurzemes finiera” rūpnīcu

sia „stiga rm” uz nomas tiesībām pārņēmusi „kurzemes finiera” rūpnīcu un plāno pakāpeniski atjaunot 
darbā strādniekus.

Konkurss „Ziemassvētki 
Kuldīgas novadā”
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finanšu jautājumi
Piešķīra finansējumu  Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā manto-

juma fondam Kuldīgas apriņķa ģerboņa restaurācijai.
Apstiprināja papildu finansiālu atbalstu 2014. gadā Kuldīgas novada 

biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu. 
Pārņēma no privātpersonas Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā 

sadzīves kanalizācijas posmu no Alsungas ielas līdz Zemeņu ielai 12, 
Kuldīgā, kompensējot būvniecības izmaksas.

Pārņēma no Rendas pagasta pārvaldes bilances Kuldīgas novada paš-
valdības bilancē tehniskā projekta „Autoceļa „Kuldīgas ceļš” rekonstrukcija”, 
„Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads” izstrādes izmaksas. 

Nepiešķīra līdzfinansējumu Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju 
parka sadarbības projektam. 

Piešķīra biedrībai „Latvijas nedzirdīgo sporta federācija” līdzfinansējumu 
Kuldīgas novada iedzīvotāja dalībai 1. starptautiskajā Nedzirdīgo turnīrā 
Varšavā šahā bērniem un jauniešiem.

Kompensēja ceļa izdevumus Skrundas vidusskolas audzēknei nokļū-
šanai uz izglītības iestādi un mājup maršrutā Valtaiķi – Skrunda – Valtaiķi. 

Izslēdza no Gudenieku pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites 
divu mirušu debitoru parādu (dzīvokļa īres un atkritumu apsaimniekoša-
nas maksājumu parādu) un neatgūstamos debitoru parādus, atstājot tos 
iestādes zembilancē. 

Nodeva lietošanā SIA „Kuldīgas ūdens” pamatlīdzekļus.
Nodeva 50 grāmatas „Kuldīga. Arhitektūra un pilsētbūvniecība” PA 

„Kuldīgas Galvenā bibliotēka” bilancē.
Atļāva daļas no zemesgabala un nedzīvojamam ēkām „Valtaiķu pie-

notava”, Laidu pagasts, nomniekam nomas maksas parādu samaksāt 
saskaņā ar grafiku.

Zemes noma
Atļāva SIA „Auto Astes” nodot apakšnomniekam – SIA „RZ Autoparks” 

zemesgabala daļas Riteņu ielā 1, Kuldīgā, nomas lietošanas tiesības.
Lauza ar IK „MZ Motors” noslēgto zemes nomas līgumu..
Slēdza nomas līgumu par zemesgabala Upeņu alejā 24, Kuldīgā, 

iznomāšanu uz 10 gadiem. 
Izbeidza zemes lietošanas tiesības mantiniekiem uz zemesgabalu 

Krasta ielā 18, Kuldīgā. Noteica, ka zemesgabals piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai.

Izdarīja grozījumus Kuldīgas novada Domes 2010. gada 29. decem-
bra lēmumā (protokols nr. 22, p. 14) „Par nomas zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu zemesgabalam „Pauklejas 1” ar kadastra nr. 62840080036, 
Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā”, atceļot lēmuma 2. punktu un izsakot 
to šādā redakcijā: „Noteikt, ka neapbūvēta zemes vienība „Pauklejas 
1” ar kad. apz. 62840080036, 8.8 ha platībā, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai.”

Iznomāja zemi pašvaldības īpašumā „Ābeļdārzi” Īvandes pagastā 
(0,43 ha) bez apbūves tiesībām izmantošanai lauksaimniecībai.

Iznomāja rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu ar kad. apz. 
62580120162 Kabiles pagastā izmantošanai lauksaimniecībai.

Iznomāja pašvaldībai piederošo zemi (0,83 ha) zemesgabalā „Kūdras 
purvs” un zemesgabalu „Palīgsaimniecībās” (0,75 ha) Turlavas pagastā.

nekustamā īpašuma noma
Izbeidza nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „Saldus Zaļā aptieka” 

par telpu nomu „Bitītē” Laidu pagastā. Noslēdza nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu ar SIA „Maija aptieka” aptiekas filiāles vajadzībām.

Atcēla Kuldīgas novada Domes 2014. gada 24. aprīļa lēmumu  (prot. 
nr. 4., p. 6) un atzina nedzīvojamo telpu nomas līgumu, kas noslēgts 
2014. gada 30. maijā starp Kuldīgas novada Turlavas pagasta pārvaldi 
un biedrību „Dižavots” par telpu nomu 48,4 m2 platībā ēkā „Ķikuru pie-
notava” un zemes ap ēku 0,7626 ha platībā nomu, par spēkā neesošu 
ar tā noslēgšanas brīdi.

Izbeidza Snēpeles pagasta pārvaldes noslēgto nedzīvojamo telpu 
nomas līgumu ar SIA „Saldus Zaļā aptieka” par telpu nomu „Pagastmājā” 
Snēpeles pagastā. Noslēdza nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA 
„Maija aptieka” aptiekas filiāles vajadzībām.

Atbalstīja nedzīvojamās telpas Glābšanas stacijā, Mārtiņsalā, Kuldīgā, 
iznomāšanu biedrībai „Kurlande”. 

Neatbalstīja nedzīvojamās telpas (apmēram 40 m2) vieglatlētikas 
manēžā, Dzirnavu ielā 13, Kuldīgā, iznomāšanu.

nosaka zemes piekritību
Noteica, ka Padures pagastā apbūvēts zemesgabals „Garāžu koopera-

tīvs” un neapbūvēts zemesgabals „Maznovadnieki” piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai. Uzdeva Padures pagasta pārvaldei reģistrēt zemesgabalu uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 6296 003 0181 precizēt platību – 
0,15 ha un noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Mežābeles”, Vārmes pagastā, 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Vārmes pagasta pārvaldei 
reģistrēt zemesgabalu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Precizēja 18 platības Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošajām zemes 
vienībām Vārmes pagastā.

Noteica, ka Rumbas pagastā apbūvēti zemesgabali „Pumpuri”, „Veldze 
144; 145” un neapbūvēts zemesgabals „Veldze 144; 145” piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai. Uzdeva Rumbas pagasta pārvaldei reģistrēt zemesga-
balu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka Snēpeles pagastā neapbūvēti zemesgabali „Ābeles”, „Ābe-
lītes”, „Airi” un apbūvēti zemesgabali „Skaras”, „Vaboles”, „Zvaguļi” piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Snēpeles pagasta pārvaldei reģistrēt 
zemesgabalus uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Precizēja 11 platības Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošajām zemes 
vienībām Kuldīgas novada Snēpeles pagastā.

Nekustamajiem īpašumiem Gudenieku pagastā ar kad. nr. 6250 005 
0012, 6250 004 0002 un 6250 005 0005 piešķīra nosaukumus „No Daigām”, 
„No Dzelmēm” un „No Vārpiņām”. Noteica, ka Gudenieku pagastā apbūvēti 
zemesgabali „No Daigām”, „No Dzelmēm”, „No Vārpiņām”, „Dadzīši”, „Viči”, 
„Tiesneši”, „No Ziemeļiem”, „Mazruņģi”, „Lēnenieki”, „Jaunkalni”, „Jaunlēzes” 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Gudenieku pagasta pārvaldei 
reģistrēt zemesgabalus uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka neapbūvēts zemesgabals „Vecie kapi”, Gudenieku pagastā, 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Gudenieku pagasta pārvaldei 
reģistrēt zemesgabalu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka zemes vienības „Putni” un „Jaunputni” ir piekritīgas Kuldīgas 
novada pašvaldībai. Uzdeva Gudenieku pagasta pārvaldei reģistrēt zemes-
gabalus un ēku uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā un pārslēgt nomas 
līgumu par zemes vienības „Jaunputni” nomu.

Noteica, ka neapbūvēta zemesgabala „Jaunupītes”, Gudenieku pagastā, 
zemes lietotājai zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas 
brīdi un ka viņai ir zemes nomas pirmtiesības, kas jāizlieto divu mēnešu laikā. 

Noteica, ka Turlavas pagastā apbūvēti zemesgabali „Asteres”, „Vārpas” 
un neapbūvēti zemesgabali „Āres 1”, „Dzintras”, „Lielkalni 1”, „Liepkalni 1” 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Turlavas pagasta pārvaldei 
reģistrēt zemesgabalus uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka Kabiles pagastā neapbūvēti zemesgabali „Kalnāres1” un 
„Kaupiņi 1”  piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Kabiles pagasta 
pārvaldei reģistrēt zemesgabalus uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka Kurmāles pagastā apbūvēti zemesgabali „Alkšāri”, „Dārtas”, 
„Jaunkaneri”, „Pļavarāji”, „Vecalejas”  un neapbūvēti zemesgabali „Jaunkane-
ri”, „Pērles” piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Kurmāles pagasta 
pārvaldei reģistrēt zemesgabalus uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Rudes krejotava”, Laidu pagastā, 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 

Zemesgabalam ar kad. apz. 6264 004 0084 precizēja platību – 0,42 ha un 
noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Cīrulīši”, Laidu pagastā, piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai. Uzdeva Laidu pagasta pārvaldei reģistrēt zemesgabalus 
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

ieskaita rezerves zemes fondā
Ieskaitīja neapbūvētu zemesgabalu „Vecteskavas”, Rumbas pagastā 

(kad. apz. 6284 005 0070), kam noteiktā laikā nebija izmantotas zemes 
nomas pirmtiesības, rezerves zemes fondā.

Nekustamajam īpašumam Kabiles pagastā ar kad. nr. 6258 009 0005 
piešķīra nosaukumu „Veclaucenieki” un ieskaitīja neapbūvēto zemesga-
balu, uz kuru noteiktā laikā nebija izmantotas zemes nomas pirmtiesības, 
rezerves zemes fondā.

apstiprina konkursu nolikumus 
Apstiprināja konkursa nolikumu Kuldīgas novada pašvaldības finan-

sējuma saņemšanai 2015. gadam kultūras pasākumiem biedrību un 
nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu.

Apstiprināja konkursa „Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2014” nolikumu 

un izmaksas, izveidoja komisiju. 
Apstiprināja konkursa nolikumu „Kārtība sportistu, klubu un sporta pa-

sākumu atbalstam Kuldīgas novadā” Kuldīgas novada Domes finansējuma 
saņemšanai 2015. gadam. 

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

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos noteikumus nr. 
2014/14 „Par Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalstiem”.

Apstiprināja Kuldīgas pamatskolas Attīstības plānu 2014. – 2017. 
gadam. 

Izveidoja Kuldīgas novada Domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi 
izvērtēšanas komisiju piecu locekļu sastāvā. Par komisijas priekšsēdētāju 
ievēlēja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieku Aleksandru 
Langi. Apstiprināja komisijas nolikumu.

rīkos nomas tiesību izsoli
Rīkos nomas tiesību izsoli par pašvaldības reklāmas objektu laukumu 

nomu – viena laukuma izmēri 50x70 cm; noteica izsoles sākumcenu EUR 
60 gadā un izsoles soli – EUR 5. Apstiprināja izsoles noteikumus.

Rīkos ražošanas nozīmes ēkas  ar kad. apz. 6264 004 0055 004 ne-
kustamajā īpašumā „Kokdarbnīca”, Laidu pagastā, nomas tiesību izsoli. 
Apstiprināja izsoles noteikumus.

atjauno īres līgumus
Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Dūru skola”‑2, „Dūru skola”‑4, 

„Lazdas”‑1/2 Vārmes pagastā, „Gobas”‑10 Ēdoles pagastā, „Arkādijas”‑5 
Snēpeles pagastā, „Mazīvande”‑2, „Mazīvande”‑4 Īvandes pagastā, Ezera 
iela 8‑1, Ezera iela 8‑7, Ezera iela 8‑15, Ķikuros, „Burtnieki”‑9 Turlavas 
pagastā īres līgumus, ko slēdza uz sešiem mēnešiem.

Vārmes un Īvandes pagasta pārvaldei jābrīdina īrnieki par to, ja netiks 
veikti maksājumi par īri un komunālajiem pakalpojumiem, tiks skatīts 
jautājums par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamās telpas 
bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas (likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 
28.2 panta pirmā daļa). 

dažādi
Noteica, ka ar 2014. gada 1. decembri dzīvojamās mājas „Ārsta māja” 

pašvaldības dzīvojamām telpām „Ārsta māja” ‑ 5, Rendas pagastā, īres 
maksa ir 0,30 EUR/m2 mēnesī.

Precizēja 2011. gada 28. jūlija lēmuma (protokols nr. 9. p. 77) 1. 
punktu, to izsakot šādā redakcijā: „Noteikt, ka nekustamais īpašums 
zemesgabals Aizputes ielā 6, Kuldīgā, kad. nr. 6201 014 0113, nepiecie-
šams Kuldīgas novada pašvaldībai likumā „Par pašvaldībām” 15. panta 
2. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai – lai gādātu 
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, 
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 
parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana).

Noteica zemes lietošanas servitūtus publisko elektronisko sakaru 
tīklu nodrošināšanai par labu VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas 
centrs” Kuldīgas novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā 
„Pelču centrs”, Pelču pagastā, kad. nr. 6274 002 0163, 40 m kopgarumā, 
aizsargjoslas platība 73 m²  un zemes gabalā ar kad. apz. 6274 002 0163 
Kuldīgas novada pašvaldības valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā 
„Graudu ielas zaļā zona 1”, Kuldīgā, ar kad. apz. 6201 033 0273, 18,60 
m kopgarumā, ar aizsargjoslas platību 34,30 m².

Atlika jautājuma „Par SIA „Mink IV” izsniegtās būvatļaujas „Ūdeļu 
ferma 6000 dzīvniekiem ar palīgēkām un inženiertīkliem”” apstrīdēšanu” 
izskatīšanu uz decembra Attīstības komitejas sēdi. 

Atbrīvoja Nelliju Kleinbergu no Kuldīgas novada un Skrundas novada 
Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājas amata pienākumu pildī-
šanas un izslēdza no komisijas sastāva sakarā ar ievēlēšanu Latvijas 
Republikas Saeimā. Ar 2014. gada 1. decembri komisijā ievēlēja Loretu 
Robežnieci.

Apmaksāja ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu Kuldīgas novada sociālās aprūpes centrā „Venta” vienam 
kuldīdzniekam, maksājot starpību starp pakalpojuma cenu un no klienta 
vecuma pensijas ieturamās summas.

Domes 2014. gada 27. novembra sēde

Kuldīgas novada pašvaldība Eiropas 
Padomes konkursa „Eiropas Ainavu 
balva” nacionālajā atlasē ieguvusi 
visvairāk punktu un pārstāvēs Lat-
viju Eiropas konkursā.

Kuldīgas novada pašvaldības pietei-
kums „Kuldīgas pilsēta Ventas ielejā – 
vēsturiskās ainavas saglabāšana nāka-
majām paaudzēm” aptvēra projektus 
un darbības, ko pašvaldība plānveidīgi 
un mērķtiecīgi, piesaistot dažādu fondu 
līdzekļus, veikusi, lai uzlabotu gan Ven-
tas upes ekoloģisko stāvokli un dabas 
ainavu, gan kultūras pieminekļus un at-
pūtas teritorijas Ventas ielejā – veco tiltu, 

Kuldīgas novada muzeju ar restaurācijas 
centru, Pilsētas dārzu, Mārtiņsalu ar Zilā 
karoga peldvietu u.c. Būtiska nozīme ir 
bijusi sabiedrības iesaistei – gan upes 
tīrīšanā, gan restaurācijas centra pasā-
kumos, UNESCO spēlēs, kā arī citās 
izglītojošās aktivitātēs un māksliniecis-
kajās norisēs.

Latvijas nacionālajā atlasē piedalījās 
arī Cēsu novada, Ventspils un Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības. Pieteikumus sa-
skaņā ar starptautiskajiem kritērijiem 
vērtēja starpinstitūciju komisija, kurā 
piedalījās Kultūras ministrijas, Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspek-

cijas, Latvijas Pašvaldību savienības, 
Latvijas Ainavu arhitektu biedrības, 
kā arī Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas pārstāvji.

Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta 
organizētā konkursa „Eiropas Padomes 
Ainavu balva” mērķis ir apbalvot prak-
tiskās iniciatīvas, labus piemērus ainavu 
kvalitātes sasniegšanā Eiropas ainavu 
konvencijas dalībvalstu teritorijās. Katra 
valsts uz konkursu drīkst izvirzīt vienu 
kandidatūru.

siGnEta rEimanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

LorEtas urtānEs foto

Kuldīga pārstāvēs Latviju konkursā 
„Eiropas Ainavu balva”

kuldīga aktīvi saglabā vēsturisko ainavu, veicot dažādus vides pasākumus, tai skaitā Ventas tīrīšanu, iesaistot iedzīvotājus.
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Tā dzīvojam šodien

PIRMS... Pēc...

PIRMS... Pēc...

PIRMS... Pēc...

PIRMS... Pēc...

PIRMS... Pēc...

PIRMS... Pēc...

PIRMS... Pēc...

PIRMS... Pēc...

PIRMS...

Pēc...

PIRMS...

Pēc...

SIGNETA REIMANE, sabiedrisko attiecību speciāliste
Kuldīgas novada Domes arhīva foto

Tuvojoties gada izskaņai, ir vērts atskatīties uz aizvadīto un padarīto. Kuldīgā paveikts daudz ne tikai 
šogad, bet arī iepriekšējos gados. Kvalitatīvi uzlabota iedzīvotāju dzīves telpa un radīta pievilcīga vide 
ne tikai novadniekiem, bet arī pilsētas viesiem. Lai zinātu, ko gaidīt no nākotnes, ieskatīsimies pagātnē! 
Tā dzīvojam šodien.

Kuldīgas lepnums – masīvais velvju tilts pār Ventu 2008. gadā atguva savu vēsturisko izskatu. Restaurācija ilga gadu.

Kuldīgas „Venēcijas” projekts bijis viens no vērienīgākajiem novadā. Šogad pabeigta pirmā no sešām kārtām, kura ilga divus gadus. 
Veikta Tirgus, daļēja Policijas, Kalna un Raiņa ielas rekonstrukcija, uzstādīti pilsētai raksturīgie apgaismes ķermeņi, rekonstruēti divi tiltiņi 
pār Alekšupīti un citi nozīmīgi darbi.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas rekonstrukciju pabeidza 2012. gadā, radot modernu un kvalitatīvu vidi skolēniem.

Stendes ielas rekonstrukcijā tika atjaunots ielas segums 1100 m garumā, izbūvētas gājēju ietves un velojoslas, kā arī veikti citi būtiski 
uzlabojumi. Stendes iela ieguva apbalvojumu „Gada būve” Kuldīgas novada „Uzņēmēju un amatnieku Gada balvā 2013”, kā arī 3. vietu 
konkursā „Gada labākā būve Latvijā” kategorijā „Inženierbūve”.

Sinagogas ēku kompleksu par Kuldīgas Galveno bibliotēku pārbūvēja 2011. gadā. No 1958. līdz 2003. gadam vēsturiskajā ēkā darbojās kinoteātris „Kurzeme”.

Pērn tika pabeigta Sūru ielas rekonstrukcija. Projekta ietvaros atjaunotas vairākas ielas – Dzirnavu, Mucenieku, Smilšu, Alunāna, Ventspils, Mālu, Kaļķu, Annas, 
Parka un Grants iela, ļaujot vieglāk piekļūt vecpilsētai.

Kopš Rātsnama ēkas svinīgās atklāšanas 1868. gadā tā vairākkārt remontēta. Šī brīža izskatu ēka ieguva 2011. gadā pēc divu gadu rekonstrukcijas. Atjaunotas vēstu-
riskās vērtības, bet telpas pielāgotas mūsdienu funkcionālajām prasībām.

Pilsētas galvenā gājēju iela visā garumā atjaunota vairākos projektos, sākot ar 2002. gadu. Liepājas ielas noslēdzošo daļu pie Pilsētas laukuma pabeidza 2010. gadā.

Pilsētas dārzs kļuvis par vienu no iemīļotākajām un pievilcīgākajām 
vietām Kuldīgā. Pēc gada ilgas rekonstrukcijas 2011. gadā radīts mājīgs 
skvērs, romantiska promenāde, jauna lapene un daudz skaistu apstādījumu, 
kas pulcē puķu mīļus no visas Latvijas.

 Ieguvis jaunus vaibstus, tikai šogad Kuldīgas novada muzejs atkal atvēra 
durvis. Restaurācija divos projektos ilga no 2008. gada, izveidojot Latvijā 
pirmo koka amatniecības un restaurācijas centru, restaurējot ēkas fasādi, 
kā arī atjaunojot vēsturiskos sienu krāsojumus un interjeru.
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No 2015. gada 1. janvāra Kuldī-
gas novada pašvaldība segs trans-
porta izdevumus iedzīvotājiem, 
kuri sasnieguši 75 gadu vecumu.

Izmantojot e-talonus, transporta 
izdevumi tiks segti Kuldīgas novadā 
deklarētajiem iedzīvotājiem, sākot no 
75 gadiem, sabiedriskajos reģionāla-
jos un vietējās nozīmes maršrutos 
Kuldīgas novada teritorijā, bet ne 
vairāk kā EUR 5 mēnesī. 

E-talona darbības princips: iekāp-
jot autobusā, samaksa par braucienu 
tiek veikta brīdī, kad e-talons saska-
ras ar speciālu nolasīšanas iekārtu. 
Nauda šoferim vairs nav jāmaksā.

Kuldīgas pilsētas robežās viens 
brauciens maksā EUR 0,50. Iedzī-
votāji, kuri pārvietosies tikai pilsē-
tas robežās, mēnesī varēs veikt 10 
braucienus – piecus turp un piecus 
atpakaļ. Pagastos dzīvojošajiem 
ļaudīm viens brauciens līdz Kuldī-
gai izmaksā dārgāk, tādēļ braucienu 
skaits būs mazāks.

Lai saņemtu e-talonu, sava pa-
gasta pārvaldē, Kuldīgas novada 
Domē (Baznīcas ielā 1) vai Sociālajā 
dienestā (Dzirnavu ielā 9) jāuzraksta 
un jāiesniedz iesniegums, pievieno-
jot 3x4 cm fotogrāfiju. Iesniegumu 
aicinām rakstīt jau decembrī. Līdzi 
jāņem pase.

E-talons tiek izgatavots mēneša 
laikā no iesnieguma uzrakstīšanas 
brīža. Kad e-talons būs gatavs, 
pagastu iedzīvotāji to varēs saņemt 
savā pagasta pārvaldē, bet pilsētas 
iedzīvotāji – Kuldīgas novada Domē 
vai Sociālajā dienestā pirmdienās no 
15.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 
9.00 līdz 12.00. E-talonu piegādās arī 
mājās, tikai, aizpildot iesniegumu, 
tas jānorāda. Par kartes saņemšanu 
īpašniekam jāparakstās.

Uz e-talona būs lietotāja vārds, 
uzvārds un fotogrāfija. Talonu brau-
cieniem drīkst izmantot tikai tā īpaš-
nieks. Ja lietotājs mēnesī neizmanto 
visu summu, nākamajā mēnesī tā 
nesummējas, un e-talonā tiek ieskai-
tīti EUR 5. Ja karte tiek nozaudēta, 
izdevumus par jaunas izgatavošanu 
sedz īpašnieks.

E-talona sistēma Kuldīgas novadā 
ieviesta jau no šī gada 1. oktobra, un 
to izmanto vairāk nekā 100 pagastu 
bērnu.

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā aicinām sazināties ar Kuldīgas 
novada pašvaldības priekšsēdētājas 
vietnieka palīdzi Evitu Pētersonei 
pa tālr. 27091623, 63350143 vai 
e-pastā: evita.petersone@kuldiga.lv.

siGnEta rEimanE,
sabiedrisko attiecību speciāliste

2015. gada 1. janvārī Latvijā tiks 
atvērts elektroenerģijas tirgus, 
un ikviens lietotājs elektrību 
turpmāk varēs iegādāties no 
izvēlētā tirgotāja. 

AS „Latvenergo” informē, ka 
trūcīgās un maznodrošinātās perso-
nas no 1. janvāra katru mēnesi par 
pirmajām 100 izlietotajām kilovat-
stundām (kWh) varēs norēķināties 
par cenu, kas atbilst Starta tarifam*, 
bet par pārējām – atbilstoši izvēlēta-
jam „Elektrum” produktam. 

Lai saņemtu atbalstu, nekur 
nav jāpiesakās – informāciju par 
trūcīgajām un maznodrošinātajām 
personām iesniegs pašvaldību so-
ciālie dienesti. 

Atbalsts par norēķinu perio-
du tiek piešķirts, ja trūcīgās vai 

maznodrošinātās personas statuss 
bija spēkā iepriekšējā mēnesī. Pie-
mēram, atbalstu par janvāri (kas 
atspoguļosies februārī izrakstītajos 
rēķinos) saņems tie, kam decembrī 
bija trūcīgās vai maznodrošinātās 
personas statuss. 

Tā kā statuss ir mainīgs, atbalsta 
saņemšanas periodā nebūs iespējams 
norēķināties ar Izlīdzināto maksā-
jumu. Katra mēneša pēdējā dienā 
būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet 
nākamā mēneša sākumā tiks aprē-
ķināta maksājuma summa, ietverot 
pienākošos atbalstu, un ar SMS 
nosūtīta uz aizsargātās personas 
norādīto mobilo tālruni. 

kas jādara? 
Aizsargātajam lietotājam jāiz-

vēlas kāds no „Latvenergo” „Elek-
trum” produktiem. 

Noformējot trūcīgās vai mazno-
drošinātās personas statusu, sociāla-
jā dienestā jāpaziņo „Latvenergo” 
līguma numurs, uz kuru attiecināt 
atbalstu. (Līgums var nebūt slēgts 
ar aizsargāto personu, bet ar namu 
apsaimniekotāju vai izīrētāju.) 

Informāciju par trūcīgās vai 
maznodrošinātās personas statusa 
piešķiršanu „Latvenergo” saņems 
no sociālajiem dienestiem, tāpēc 
atbalsta saņemšanai papildus nekur 
nav jāpiesakās. Piešķirot atbalstu, 
„Latvenergo” nosūtīs atbalsta sa-
ņēmējam informāciju par atbalsta 
piešķiršanu un kārtību, kā turpmāk 
veicami norēķini. Ja atbalsts tiks 
attiecināts uz citas personas līgu-

mu (piem., namu apsaimniekotājs 
vai izīrētājs), informācija par pie-
šķirto atbalstu tiks nosūtīta kopā 
ar rēķinu. 

atbalsts daudzbērnu 
ģimenēm 
Ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk 

nepilngadīgu bērnu vai aizbilsta-
mo, pēc pieteikšanās atbalstam no 
2015. gada 1. janvāra katru mēnesi 
par pirmajām 300 izlietotajām 
kWh varēs norēķināties par cenu, 
kas atbilst Starta tarifam*, bet par 
pārējām – atbilstoši izvēlētajam 
„Elektrum” produktam.

Lai saņemtu atbalstu, jāaizpilda 
pieteikšanās forma, kas būs pie-
ejama portālā e-latvenergo.lv no 

1. janvāra. Pēc informācijas pār-
baudes atbalsts tiks piešķirts līdz 
gada beigām.

Atbalsta saņemšanas periodā 
nebūs iespējams norēķināties ar 
Izlīdzināto maksājumu. Katra 
mēneša pēdējā dienā būs jānodod 
skaitītāja rādījumi, bet nākamā 
mēneša sākumā tiks aprēķināta 
maksājuma summa, ietverot pienā-
košos atbalstu, un ar SMS nosūtīta 
uz aizsargātās personas norādīto 
mobilo tālruni. 

* Starta tarifa aprēķinā iekļauta 
cena par elektroenerģiju 0,0131 
EUR/kWh un attiecīgajā norēķinu 
periodā spēkā esošais tarifs par 
sistēmas pakalpojumiem, OIK un 
PVN likme.

Izdots ikgadējs Latvijas dizaina 
izdevums – 2015. gada nedēļas 
plānotājs ar 53 starptautisku 
jauno fotogrāfu darbiem.

Starptautiskās fotogrāfijas vasa-
ras skolas (International Summer 
School of Photograpy, ISSP) plāno-
tājs tiek izdots jau trešo gadu, un tajā 
redzamās fotogrāfijas tapušas ISSP 
laikā Kuldīgā.

Nedēļas plānotājs 2015. gadam 
ar „ISSP 2014” dalībnieku darbiem 

ir ideāls rakstīšanai ar roku, un 
53 nedēļu atvērumus rotā oriģināli 
starptautisko dalībnieku darbi, kas 
tika prezentēti noslēguma izstādē 
Kuldīgā.

Šogad vasaras skolā piedalījās 
71 fotogrāfs no 26 pasaules valstīm, 
kā arī 12 jaunieši no Pelču pagasta 
un Kuldīgas novada, radot fotosēri-
jas, grāmatas un multimediju darbus.

Izdevums tapis sadarbībā ar 
Kuldīgas novada pašvaldību un AS 

„Antalis”. Dizaina autori – ISSP ilg-
gadējie partneri Artis un Rūta Brieži 
jeb dizaina apvienība „rabit!!”.

Plānotāju iespējams iegādāties 
internetā (www.issp.lv), Latvijas 
Fotogrāfijas muzejā, kā arī veikalos 
„RIIJA”, „NicePlace Mansards”, 
„Taste Latvia”, „Birojnīca”, „M50” 
un citos.

Liāna iVEtE BEŅĶE, 
projektu menedžere

Publicitātes foto

3. decembrī SIA „Sabiedriskais 
autobuss” Kuldīgas novada 
pagastu skolēniem, kurus uz 
skolu ved šī uzņēmuma autobusi, 
dāvināja atstarojošās vestes.

Vestes saņēma 309 bērni – Kurmā-
les pagastā 100 skolēnu, Gudeniekos 
– 19, Pelčos – 68, Rumbas pagastā – 
82, Snēpelē – 22, Ēdoles pagastā – 7, 
bet Īvandē – viens skolēns.

Tā kā liela daļa „Sabiedriskā auto-
busa” pasažieru ir skolēni, uzņēmums 

vēlas gādāt par viņu drošību uz ceļiem 
gada tumšajā laikā, dāvājot vestes ar 
sava SIA logo.

Ministru kabineta 2004. gada 29. 
jūnija noteikumu nr. 571 „Ceļu satik-
smes noteikumi” grozījumos ietverta 
prasība, ka gājējiem jābūt tērptiem ves-
tē (apģērbā) ar labi redzamiem gaismu 
atstarojoša materiāla elementiem.

„Vestu lietošana ne tikai padara 
redzamu tā īpašnieku uz ielas vai ceļa, 
bet ļauj arī autobusa vadītājam jau no 

tālienes pamanīt pasažierus. Un arī 
bērnu vecāki var būt mierīgāki, zinot, 
ka viņu atvases tumsā ir pasargātas. 
Aicinām arī citus Kuldīgas novada 
uzņēmējus palīdzēt radīt drošāku 
vidi mūsu bērniem,” aicina SIA „Sa-
biedriskais autobuss” vadītājsVitālijs 
Komars.

EVita PĒtErsonE, 
kuldīgas novada domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdze
mārĪtEs turkas foto

Atbalsts elektrības norēķiniem trūcīgām 
un maznodrošinātām personām

Klāt jaunais ISSP plānotājs

Skolēni – redzami!

sia „sabiedriskais 
autobuss” pasažie-
ru pārvadājumu ad-
ministratore Liene 
rudzroga dāvināja 
atstarojošās vestes, 
kuras kuldīgas 
novada domes 
priekšsēdētājas 
vietnieka palīdze 
Evita Pētersone 
nodos pagastu 
skolēniem.

Seniori varēs 
braukt bez maksas

Finansējums interešu izglītībai
Kuldīgas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz valsts finan-
sējumu interešu izglītības programmu realizēšanai no 01.01.2015. 
līdz 31.08.2015. 

Programmas, noformētas atbilstoši Kuldīgas novada Domes 2012. 
gada 29. marta lēmumam nr. 5, p. 55 „Par interešu izglītības pulciņu 
programmu, atskaišu un pieteikumu vienotu noformējumu Kuldīgas 
novadā”, vai iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu septembrī uz-
sāktās programmas realizēšanas turpināšanai iesniegt Kuldīgas novada 
pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, līdz 2014. gada 22. decembra 
plkst. 12.00.
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sPorta Pasākumi dECEmBrĪ

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa sveica 
Bendrātu ģimeni – Laimu un 
Rihardu – 60 gadu kāzu jubilejā. 

Abu laulība reģistrēta 1954. gadā. 
Gaviļnieki pastāstīja, ka iepazinušies 
1952. gadā Ošeniekos, kur dzīvo-
juši Riharda kunga radi. „Toreiz 
strādāju redakcijā, un man bija līdzi 
fotoaparāts. Tas bija ķiršu laiks, tāpēc 
iedevu mazajam brālēnam paturēt 
fotoaparātu un pats – ķirsī augšā,” 
stāsta Rihards. Bet arī brālēns neesot 
noturējies, uzkāris fotoaparātu uz žoga 
un pats – kokā. Garām gājušas meite-
nes un fotoaparātu paņēmušas. Tā arī 
pāris iepazinies, jo Laimas kundze pēc 
tam meklējusi fotoaparāta īpašnieku. 
Sievas kundze papildina vīra stāstīju-
mu: „Tā mēs uz stūra satikāmies, pie 
mājas stūra, tieši uz tā spicuma viens 
otru ieraudzījām. Es uzreiz iedomājos 
– tas būs mans vīrs, es viņu tajā mirklī 
noskatīju.”

Pāris ir ļoti darbīgs un radošs, kopā 
tiek veikti gan mājas darbi, gan saim-
niekots lauku mājās Vārmē. Kopā aiz-
vadīti arī ražīgi darba gadi, un darbs – 
rotaslietu gatavošana – kļuvis par pāra 
hobiju. Kādreiz rotas gatavotas lielos 

apjomos. Riharda kungs pastāstīja: 
„Abi esam ieguvuši daiļamatnieka 
meistara nosaukumu, mums bija sestā 
kategorija – pati augstākā. Darbi ir 
izstādīti vairākās izstādēs, arī ārpus 
Latvijas un ieguvuši apbalvojumus.” 
Agrāk rotas darinātas arī pārdošanai, 
gadu gaitā daļa no tām ir dāvinātas 
īpašiem cilvēkiem. Sievas kundze: 
„Apjoms un pasūtījums pēc rotām 
bija liels, citreiz iznāca pat pa naktīm 
strādāt, tajā laikā bija citas prasības un 
plāns – pēc iespējas vairāk jāsaražo. 
Ja bija jāved darbi uz Rīgu, tad no rīta 
līdz vakaram strādājām, grafiks bija 
jāievēro.” Pašus labākos darbus pāris 
paturējis par piemiņu. Tagad kolekcijā 
apskatāmi dažādi sarežģīti darinājumi, 
meistariem ir īpašs „rokraksts”, un 
droši var apgalvot, ka visas smalkās 
rotaslietas ir roku darbs.

Uz jautājumu, kā izdevies notu-
rēties tik ilgi kopā, Laimas kundze 
atbildēja: „Mēs satikāmies, un starp 
mums bija klikšķis – tā bija mīlestī-
ba. Mīlestība ir jāietin baltā lakatiņā 
un cieši jātur pie sirds. Visādi dzīvē 
notiek, bet, ja mēs esam iekāpuši vil-
cienā, turklāt trāpījuši pareizā vagonā, 
tad tikai uz priekšu! Kompromiss – tas 
ir dzīves vadītājs.”

Vācu valodas olimpiādē 10. – 
12. klašu skolēniem 26. novembrī 
piedalījās četri skolēni no Kuldīgas 
2. vidusskolas un Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vidusskolas. 
1. vietā – Katrīna Poriķe (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. Dzintra Blūma), 2. – Lauris Ha-
ritons (Kuldīgas 2. vsk., sk. Selva 
Rozentāle).

Latviešu valodas olimpiādē 
4. klašu skolēniem  27. novembrī 
piedalījās 22 skolēni no visām nova-
da skolām, izņemot Vārmes pamat-
skolu. 1. vietā – Katrīna Kiričenko 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. Indra 
Tīruma), 2. – Estere Luīze Rožkalna, 
Valters Mediņš (Kuldīgas pamatsk., 
sk. Dace Rimaševska) un Elīna 
Putniņa (Z.A.Meierovica Kabiles 
pamatsk., Anita Zēberga). Atzinību 
saņēma Agate Stucere (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Vija Bukāte), Me-
gija Vaselāne (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. I.Tīruma) un Pēteris Melbārdis 
(Ēdoles pamatsk., sk. Dace Jansone).

Bioloģijas olimpiādē  9.  – 
12. klašu skolēniem 28. novembrī 
piedalījās 34 skolēni no visām no-
vada pilsētas skolām un no Ēdoles, 

Laidu un Vilgāles pamatskolas. 
Godalgotās vietas tika piešķirtas 
četrās klašu grupās.

9. klases grupā 1. vietā – Anna 
Kricka (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
Ritvars Rekmanis), 2. – Reičela 
Mieze (Kuldīgas pamatsk., sk. Ilze 
Ose), 3. – Lita Laine Maculēviča 
(Ēdoles pamatsk., sk. Gunita Meie-
re). Atzinību saņēma Laura Balan-
diņa (Kuldīgas 2. vsk., sk. Aivars 
Cīrulis), Agneta Līdaka (Vilgāles 
pamatsk., sk. Astrīda Štorha) un 
Katrīna Spēkaine (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. R.Rekmanis).

10. klases grupā 1. vietā – Alise 
Paula Zīverte, 2.– Katrīna Eņģele 
un 3. – Aigars Lastovskis (visi no 
Kuldīgas 2. vsk., sk. A.Cīrulis).

11. klases grupā 1. vietā – Līga 
Birzniece (V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., Ināra Iesalniece).

12. klases grupā 1. vietā – Katrī-
na Poriķe (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. I.Ose), 
2. – Madara Kāle (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Silvija Bergmane), 3. – 
Līvija Anna Goldberga un Sandis 
Arājums (abi no V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. I.Iesalniece).

Krievu valodas olimpiādē 9., 
10. – 12. klašu skolēniem piedalījās 
29 skolēni no visām novada pilsētas 
skolām un no Ēdoles, Turlavas, 
Vārmes un Z.A.Meierovica Kabiles 
pamatskolas. Godalgotās vietas tika 
piešķirtas divās klašu grupās.

9. klases grupā 1. vietā – Madara 
Maija Mančinska (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Aina Stepēna) un Juta Gu-
ļaško (Ēdoles pamatsk., sk. Aigars 
Matevičs), 2. – Alise Upeniece (Kul-
dīgas pamatsk., sk. Svetlana Djageļa). 
Atzinību saņēma Agneta Ābola, Rē-
zija Gulbe (abas no Kuldīgas 2. vsk., 
sk. Valija Sprude) un Rihards Balodis 
(Ēdoles pamatsk., sk., A.Matevičs).

10. – 12. klašu grupā 1. vietā – 
Sandra Voskāne (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. A.Stepēna), 2. – Dmitrijs 
Gerasimovičs (V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. Natalia Rozentale), 3. – 
Linda Bliska (Kuldīgas 2.vsk., sk. 
Irina Stikuta). Atzinību saņēmaAg-
nese Gūtmane (V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. N.Rozentale) un Vladimirs 
Djakivs (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. A. Stepēna).

LiLita maČtama, 
izglītības nodaļas speciāliste 

Kuldīgas Mākslas skola 
aicina uz

audzēkņu darbu skati – izstādi 
un vecāku vakaru  

piektdien, 19. decembrī, no 16.00 līdz 19.00.

Novembrī V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzija Draudzīgā aicinājuma 
balvas pasniegšanas ceremonijā 
Cēsīs saņēma diplomu par iz-
augsmi angļu valodas mācīšanā.

Cēsu valsts ģimnāzijas Draudzīgā 
aicinājuma fonds katru gadu veido  
skolu reitingu, izmantojot Valsts 
izglītības satura centra ziņas par 
vidusskolēnu sasniegumiem cen-
tralizētajos eksāmenos. Tiek vērtēts 
skolēnu sniegums latviešu valodā, 
matemātikā, angļu valodā, dabas 
zinātnēs un vēsturē, kā arī skolas 
kopvērtējumā.

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 
uzrādījusi vislielāko progresu angļu 
valodā ģimnāziju grupā. Par iegul-
dījumu angļu valodas mācīšanas 
izaugsmē skola pateicīga skolotājām  
Vinetai Pērkonei, Airai Bērzkalnei, 
kā arī ģimnāzijas bijušajai angļu 
valodas skolotājai Ilzei Blokai.

RŪĶA ISTABA
Kuldīgā, Liepājas ielā 3

darbosies līdz pat pirmajiem Ziemassvētkiem
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, izpētīt, kā notiek dāvanu gatavošana, kopīgi apgūt tik svarīgās Rūķu zinības: piparkūku graušanu, labo 
vēlējumu daiļrakstīšanu, rotāšanos, maskošanos, bumbulēšanos un daudz ko citu... 

Rūķa dzimšanas dienas svinības notiks ceturtdien, 25. decembrī, 13.00. 
Rūķa istabas darba laiks:
darbdienās no 11.00 līdz 18.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no 12.00 – 14.00.
Pirmdienās Rūķa istaba būs ciet!

Kompromiss – tas ir dzīves vadītājs

kuldīgas novada domes priekšsēdētāja inga Bērziņa 60 gadu kopdzīves jubilejā sveica Laimu un rihardu Bendrātus, 
kuri joprojām saudzē un sargā savu mīlestību.

Eduarda damBErGa, sabiedrisko attiecību speciālista teksts un foto

Ģimnāzijai diploms par 
izaugsmi angļu valodā

V.Plūdoņa kuldīgas ģimnāzijai drau-
dzīgā aicinājuma diploms par izaugsmi 

angļu valodā.

Olimpiāžu uzvarētāji 
2014./2015. mācību gada pirmajā semestrī

LaimĪGās stundas:
O. 2.XII  16.00 – 18.00 – sniegavīru inkubators,
T. 3.XII  16.00 – 18.00 – papīra eglīšu cakotava,
C. 4.XII  16.00 – 18.00 – lielā čiekurošanās,
P. 5.XII  16.00 – 18.00 – Rūdolfa pasts,
Sv. 7.XII  12.00 – 14.00 – stikla rotas eglītei,
O. 9.XII  16.00 – 18.00 – latvju spēka zīmes,
T. 10.XII  16.00 – 18.00 – brīnumsalvetes pārvērtības,
C. 11.XII  16.00 – 18.00 – maskotava,
P. 12.XII  16.00 – 18.00 – mazais čaupēns,
S. 13.XII  12.00 – 14.00 – sniegotais origami,
Sv. 14.XII  12.00 – 14.00 – zvaigžņu lietas,

O. 16.XII   16.00 – 18.00 – grāmatzīmju manufaktūra,
T. 17. XII 16.00 – 18.00 – Rūķa cepuru salons,
C. 18.XII  16.00 – 18.00 – mīļkartīšu darbnīca,
P. 19.XII  16.00 – 18.00 – eņģelīšu darinātava,
S. 20.XII  12.00 – 14.00 – sveču liešana,
Sv.21.XII  12.00 – 14.00 – sapņu miču ķimerēšana,
O. 23.XII  16.00 – 18.00 – zīlītes ziemas sapnis,
T. 24.XII  12.00 – 14.00 – Rūķis pošas svētkiem.
ieejas kartes noteikti saglabājiet, jo 25. decembrī – rūķa 
dzimšanas dienā – tās jums var sagādāt pārsteigumus!
GAIDĀM CIEMOS LIELUS UN MAZUS!

13.XII Cīņu šovs „Fight Night”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.XII 11.00 LJBL‑LR čempionāts basketbolā 2. divīzijā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
14.XII 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
20.XII 12.00 „Kuldīgas kauss” volejbolā vīriešiem; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

siGnEta rEimanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Top televīzijas filmu cikls 
Skrundas televīzija veido filmu ciklu „Kuldīgas novada valdzinā-

jums”.
Tajā būs trīs filmas. Pirmā – „Kalniņu dzimtas stāsts” tiks demonstrēta 

13. decembrī 18.30. Tas ir spēcīgas latviešu dzimtas stāsts, kura kopj visai Lat-
vijai svarīgas kultūrvēstures tradīcijas, piemēram, saglabājot suitu mantojumu.

Otra filma, kuru kanālā Re:TV varēs skatīt 20. decembrī 18.30, „Baz-
nīcas ielas stāsts” vēsta par Kuldīgas vecpilsētas galveno – Baznīcas ielu, 
tās cilvēkiem un kultūrvēsturiski nozīmīgām ēkām, piemēram, šeit atrodas 
gan tagadējais, gan vecais rātsnams, teikām apvītā Sv. Katrīnas baznīca un 
Stefenhāgena nams. 

Savukārt trešā filma – „Kuldīgas labumu stāsts” būs skatāma 27. decem-
brī 18.30. Kuldīgas amatnieki un mājražotāji ir apvienojušies kooperatīvā 
„Kuldīgas labumi”. Filma stāsta par šo uzņēmīgo cilvēku radošumu, pie-
vēršoties uzņēmējdarbībai.

iEVa BEnEfELdE, skrundastV producente



C mYK

2014. gada 11. decembris

kuldīgas novada domes informatīvais izdevums „kuldīgas novada Vēstis”. izdevējs – kuldīgas novada dome, Baznīcas ielā 1, kuldīgā, kuldīgas novadā, LV-3301. atbildīgā par izdevumu – 
sabiedrisko attiecību speciāliste signeta reimane, 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

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

ĒdoLĒ
Līdz 19. decembrim bibliotēkā – izstādē „Caur 
piparkūkas sirdi Ziemassvētki nāk...” varēs ap-
skatīt un iegādāties Vijas Eidukas piparkūkas.
22. decembrī 12.00 – eglīte pirmsskolas ve-
cuma bērniem. Pasākumā ieradīsies Ziemas-
svētku vecītis ar dāvanu maisu. Paciņas varēs 
izņemt kultūras namā līdz 30. decembrim.
29. decembrī 17.00 kultūras namā – Ēdoles 
pagasta pensionāru atpūtas vakars kopā 
ar folkloras kopu „Suitu vīri”. Pieteikties līdz 
17. decembrim.
GudEniEkos
Līdz  15. decembrim kultūras namā – Dzidras 
Lāces gleznu izstāde „Mana Latvija”.
12. decembrī 15.00 Basu tautas namā – Kul-
dīgas novada muzeja ekspedīcijas atskaites 
vakars.
18. decembrī 13.00 Gudenieku kultūras 
namā – Salatētis gaidīs Gudenieku pagasta 
pirmsskolas vecuma bērnus.
ĪVandĒ
Visu mēnesi – mākslinieces Marijas Freibergas 
izstāde.
14. decembrī 10.00 Īvandes muižā – Ēdoles 
un Īvandes atklātās kāršu spēles „Zolīte” 
turnīra 2. kārta.
17. decembrī 13.00 Īvandes muižā – pensio-
nāru balle.
20. decembrī 12.00 Īvandes muižā – Ziemas-
svētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
kaBiLĒ
27. decembrī 17.00 saieta namā – pirms-
skolas vecuma bērnu eglīte; muzikāla izrāde 
„Ziemassvētki pie krustmātes MŪMŪ” un ro-
taļas kopā ar lielām lellēm. (Paciņas saņems 
bērni, kas dzimuši no 1. janvāra 2008. gadā 
līdz 1. decembrim 2014. gadā, ir deklarēti 
un dzīvo Kabiles pagastā, un būs ieradušies 
uz pasākumu.)
Līdz 30. janvārim Kabiles bibliotēkā – „Eņģeļi 
pār Kabili” (Kabiles skolas zīmēšanas pulciņa 
bērnu darbi).
19. decembrī 13.00 saieta namā – Zie-
massvētku balle tiem, kam pāri 50 un ne 
tikai. Dalības maksa – EUR 4. Kafija un 
tēja mūsu, uzkodas – jūsu. Spēlēs Andrejs 
un draugi no Cēsīm. Pieteikties un samak-
sāt līdz 15. decembrim. Tālr. 29903638.
kurmāLĒ
Līdz 15. decembrim izstāžu zālē – Ingas 
Pūces gleznas.
12. decembrī 18.00 Pagastmājas pagalmā – 

egles iedegšana.
19. decembrī 13.00 Turlavā – pagasta pensio-
nāri aicināti uz Ziemassvētku eglīti. Pieteikties 
līdz 15. decembrim pa tālr. 29257707.
21. decembrī 17.00 pagasta pasākumu zālē – 
Ziemassvētku koncerts. Piedalās pagasta 
sieviešu vokālais ansamblis un amatierteātris. 
Ieeja brīva.
26. decembrī 12.00 vai 14.00 pagasta pasā-
kumu zālē – pie eglītes gaidīti pirmsskolas 
vecuma bērni un viņu vecāki. Dāvaniņu pa-
sniegs svētku pasākumā. Aicinām izvēlēties 
sev piemērotāko laiku.
Laidos
Līdz 31. decembrim Sermītes bibliotēkā – iz-
stāde „Pārsliņa viegliņa...”, Laumas Briedes un 
Lienes Šprunkas tamborētas sniegpārsliņas.
20. decembrī 14.00 Laidu skolas zālē – 
Ziemassvētku eglīte pagastā deklarētajiem 
pirmsskolas vecuma bērniem. Ja vajadzīgs 
transports nokļūšanai uz pasākumu, līdz 
18. decembrim pieteikt pa tālr. 20222398.
20. decembrī 19.00 Laidu skolas zālē – paš-
darbnieku Ziemassvētku koncerts „Īsu brīdi 
pirms…”. Ieeja bez maksas. Uz koncertu var 
nokļūt ar autobusu no Sermītes 18.30.
25. decembrī 17.00 Valtaiķu baznīcā – Zie-
massvētku dievkalpojums. Transports uz 
baznīcu: Laidi – 16.15; Jaunbrēdiķi – 16.20; 
Vanga – 16.25; Sermīte – 16.30.
PadurĒ
Līdz 31. decembrim Padures pagasta biblio-
tēkā – padurnieku veidota fotoizstāde „Mans 
pagasts”.
No 16. decembra Padures pagasta biblio-
tēkā – Andras Rēvaldes darinātie dāvanu 
iesaiņojumi.
13. decembrī 22.00 Padures pasākumu zālē – 
balle, spēlēs grupa „Zeļļi”, biļešu iepriekšpārdo-
šana Padures pārvaldes kasē. Ieeja – EUR 4.
18. decembrī 18.00 Padures pagasta pasā-
kumu zālē – Ziemassvētku eglīte pagastā 
deklarētiem bērniem un vecākiem. Salavecis 
būs parūpējies par dāvanām no gada līdz 
6 gadus veciem bērniem. Pēc koncerta balle, 
spēlēs Indra un Normunds no Popes. Līdzi ņemt 
groziņus. Par transporta nepieciešamību ziņot 
Padures pagasta pārvaldē.
PELČos
Visu decembri pagasta bibliotēkā grāmatu 
izstāde „Ziemassvētkus gaidot”. 
16. decembrī 17.00 „Pagrabiņā” – „Dāvāsim 
prieku sev un citiem” – cepsim piparkūkas.

19. decembrī 11.00 tautas namā – eglīte pirms-
skolas vecuma bērniem. Viesosies Liepājas 
ceļojošais leļļu teātris „Maska”. Paciņas būs 
pagastā deklarētiem un faktiski dzīvojošiem 
bērniem, bet ne 2014. gada dzimušajiem. Citur 
dzīvojošiem bērniem vecāki iepriekš var nodot 
saldumu tūti pagasta pārvaldē, lai to saņemtu 
Salatētis. Informācija pa tālr. 26354396.
19. decembrī 16.00 tautas namā – atpūtas 
pēcpusdiena pensionāriem ar grupu „Imula” 
no Matkules. Pieteikties pagasta pārvaldē līdz 
17. decembrim, tālr. 63326145.
21. decembrī 13.00 tautas namā – Pelču 
pagasta bērnu koncerts „Baltais gaidīšanas 
laiks”. Dejos sporta deju kolektīva dalībnieki, 
varēs noskatīties teātra pulciņa izrādi „Pērle un 
Ziemassvētku vecītis”. Ieeja brīva.
25. decembrī 12.00 tautas namā – koncerts 
„Ziemassvētki atnākuši”. Viesosies kapela „Kā 
ir, tā ir” no Snēpeles. Pēc koncerta laukumā pie 
tautas nama rotaļas un laimes liešana.  
rEndā
Līdz 31. decembrim Rendas bibliotēkā – TTMS 
studijas „Kuldīgas palete” dalībnieka Gunta 
Obodņikova darbu izstāde.
13. decembrī 19.00 kultūras namā – 4. labda-
rības koncerts „Eņģeļi pār Latviju”.  Koncertā 
piedalīsies: Rendas un Snēpeles deju kolektīvi, 
VPDK „Grieži” no Rīgas, Rendas, Kurmāles un 
Snēpeles vokālie ansambļi, Turlavas tautas 
deju kolektīvs „Habibi”, Turlavas un Kuldīgas 
līnijdejotājas, modes un mūzikas studija 
„Mona”, Kuldīgas aerobikas kluba pirmsskolas 
deju grupa „Cipari”, Kuldīgas mūzikas skolas 
audzēkņi, Latvijas Nacionālā teātra aktieris 
Juris Hiršs. Pievienojies eņģeļu saimei un 
ziedo bērnu veselībai! 
13. decembrī 21.00 kultūras namā – Ziemas-
svētku ieskaņas balle kopā ar grupu „Roja” 
Ieeja –  EUR 2.
18. decembrī 13.00 kultūras namā – Kuldīgas 
2. vidusskolas Rendas filiāles Ziemassvētku 
pasākums.
19. decembrī 16.00 kultūras namā – Zie-
massvētku pasākums pirmsskolas vecuma 
bērniem – Liepājas ceļojošā leļļu teātra izrāde 
„Ziemassvētku virpulī”. Pasākumā paciņas 
saņems līdz 5 g.v. pagastā deklarētie bērniņi. 
snĒPELĒ
Decembrī Snēpeles bibliotēkā – Turlavas 
bibliotēkas vadītājas Sandras Brantevicas foto-
grāfiju izstāde; tematiska izstāde „Ziemassvētku 
brīnums”.

Decembrī bibliotēkā – datorapmācības kursi 
pirmsskolas sagatavošanas grupas bērniem.
19. decembrī 15.00 kultūras namā – pasākums 
„Pretī Ziemassvētkiem” pagasta pensionāriem 
(par dalību paziņot līdz 17. decembrim kultūras 
nama vadītājai).
19. decembrī 18.00 pie Pagastmājas – egles 
iedegšana. Pēc tam rūķu gājiens un egles 
iedegšana pie Snēpeles pils.
30. decembrī 17.00 – svētku eglīte pirmsskolas 
vecuma bērniem „Brīnumu gaidot!”.
turLaVā
Līdz 30. janvārim bibliotēkā – rokdarbu izstā-
de „Četras čaklas ķikurnieces”; b/d grupas 
„Lāčuks” radošo darbu izstāde „Skaitam un 
zīmējam līdz 10”.
Līdz 23. decembrim bibliotēkā – Lasīšanas 
veicināšanas programma „Bērnu žūrija 2014”.  
12. decembrī 19.00 Turlavas centrā – egles 
iedegšana.
13. decembrī bibliotēkā – „Meistars rotkaļa 
amatā. Harijs Jaunzems Turlavā” – stāstījums 
par latvju zīmēm, senajām rotām un to lieto-
šanas tradīcijām.
17. decembrī  17.00 Turlavas kultūras namā – 
Turlavas pamatskolas Ziemassvētku koncerts.
19. decembrī  kultūras namā – Ziemassvētku 
balle pensionāriem.
20. decembrī 10.00 kultūras namā – Ziemas-
svētku vecītis pie sevis gaidīs pašus mazākos 
(būs iespēja darbnīcā pagatavot piespraudi, 
kas maksā EUR 1,50).
20. decembrī 13.00 pulcēšanās centrā pie 
svētku egles rūķu cepurēs – rūķu gājiens uz 
Dižgaiļa parka estrādi, kur notiks lielo rūķu 
pasākums un aktivitātes „Zem rūķu cepures”. 
25. decembrī 22.00 kultūras namā – Ziemas-
svētku balle; pārsteigumi.
VārmĒ
18. decembrī 17.00 pamatskolas zālē – 
Ziemassvētku koncertuzvedums „Rotaļlietu 
Ziemassvētku balle”.
19. decembrī 12.00 pamatskolas zālē – eglīte Vār-
mes pirmsskolas vecuma bērniem. Ar ielūgumiem.
21. decembrī 10.00 Sv. Miķeļa baznīcā – 
3. adventes dievkalpojums.
21. decembrī 14.00 sporta hallē – 2. līgas 
sacensības florbolā: Vārme – Roja.
24. decembrī 10.00 Sv. Miķeļa baznīcā – Zie-
massvētku dievkalpojums. Piedalās Vārmes 
JVA „Atbalss”.
25. decembrī 10.00 Vārmes Sv. Miķeļa baznī-
cā – Ziemassvētku dievkalpojums.

Nodarbinātības valsts aģentū-
ras (NVA) misija ir nodrošināt 
bezdarba samazināšanos, sniedzot 
efektīvus, nodarbinātību veici-
nošus pakalpojumus sabiedrības 
interesēs.

Analizējot bezdarba rādītāju 
izmaiņas gada laikā, jāsecina, 
ka tiek īstenota pareiza politika 
– bezdarba līmenis valstī ir sama-
zinājies līdz 8,3%. NVA Kuldīgas 
filiālē uz 2014. gada 1. decembri 
reģistrēti  1807 bezdarbnieki, 
tas ir par 15% mazāk nekā gada 
sākumā.

Šogad noslēgsies Eiropas Soci-
ālā fonda (ESF) projekts „Algoti 
pagaidu sabiedriskie darbi paš-
valdībās”. Projekts tika uzsākts 
2012. gada sākumā, un gandrīz 
trīs gados vairāk nekā 82 tūkstoši 
bezdarbnieku visos Latvijas reģio-
nos izmantojuši iespēju uzturēt un 
attīstīt darba iemaņas. Kuldīgas 
novadā tika iesaistīti 1612 cilvē-
ki. Pagaidu sabiedriskos darbus 
pašvaldībās NVA īstenos arī 2015. 
gadā. Tas būs valsts līdzfinansēts 
nodarbinātības pasākums ar mazā-
ku plānoto finansējumu, tādēļ tiks 
iesaistīts mazāks bezdarbnieku 
skaits.

Izvērtējot paveikto, plānots 
pilnveidot vairāku NVA pasākumu 
īstenošanas nosacījumus:

• paredzēts noteikt konkrētu 
(fiksētu) apmācību kuponu vērtī-
bu, jo šobrīd noteiktā maksimālā 
kupona vērtība pieļauj iespēju 
izglītības iestādēm iesniegt pie-
dāvājumus arī par zemāku cenu;

• subsidētās nodarbinātības 
pasākumos plānots ieviest jaunu 
pakalpojumu veidu bezdarbnie-
kiem ar garīga rakstura traucēju-
miem – atbalsta persona darbā, 
kas palīdzēs minētajiem cilvēkiem 
iekļauties darbavietā;

• pasākumā „Komersantu no-
darbināto personu reģionālās mo-
bilitātes veicināšana” paredzēts 
atvieglot iesaistes kritērijus, tur-
klāt atbalstu varēs saņemt arī tie 
bezdarbnieki, kuri iesaistījušies 
subsidētajā nodarbinātībā, kā arī 
apmācību programmās;

• klientu ērtībām NVA attīsta 
aizvien vairāk pakalpojumus 
e-vidē. Šobrīd tiešsaistē pieeja-
ma CV un vakanču reģistrēšana, 
darba tirgus prognozes, karjeras 
pakalpojumi, bezdarbnieku pro-
filēšana u.c. 

Ar 2015. gada 1. janvāri pa-
balsta izmaksu par asistenta pa-
kalpojumu izmantošanu cilvēkiem 
ar I grupas redzes invaliditāti no 
NVA pārņems Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūra (VSAA). 
Pabalsta apmērs nemainīsies, un 
arī turpmāk to izmaksās reizi mē-
nesī. Tiem pabalsta saņēmējiem, 
kuriem līdz šim to izmaksāja 
NVA, no nākamā gada 1. janvāra 
pabalstu izmaksās VSAA, pa-
matojoties uz NVA lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu.

sandra krinkELE, 
nVa kuldīgas filiāles vadītāja

Bezdarba līmenis 
samazinās

P. 12.XII 17.00 sEGVārds ViEntuLis
S. 13.XII 16.00 Latvija, 2014, ilgums 1’30”
Sv. 14.XII 15.00 Dokumentāla spēlfilma
O. 16.XII 19.00 Līdz 12 g. v.  – neiesakām

S. 13.XII 18.00 starP ZVaiGZnĒm
Sv. 14.XII 17.00 ASV, Lielbritānija, 2014, ilgums 2’49”
O. 16.XII 16.00 Piedzīvojumu filma, mistika, fantastika
T. 17.XII 19.00 Līdz 12 g. v.  – neiesakām

P. 19.XII 16.00 7. rūĶĪtis
Sv. 21.XII 15.00 Vācija, 2014
P. 22.XII 16.30 Ilgums 1’30”
O. 23.XII 17.00 Animācijas filma
C. 25.XII 15.00 Filma dublēta latviešu valodā

Sv. 21.XII 17.00 dŽons Viks
P. 22.XII 18.30 Ķīna, Kanāda, ASV, 2014, ilgums 1’32”
O. 23.XII 19.00 Asa sižeta trilleris
C. 25.XII 17.00 Līdz 16. g.v. – neiesakām

tirGus darBa Laiki sVĒtku diEnās
Pārtikas tirgus
strādās: 23., 24., 27., 30., 31. decembrī 2014. gadā un 3. janvārī 2015. gadā;
nestrādās: 25. decembrī 2014. gadā un 1. janvārī 2015. gadā.
rūpniecības tirgus
strādās: 23., 24., 27., 29., 30. un 31.decembrī 2014. gadā;
nestrādās: 25., 26. decembrī 2014. gadā un 1., 2. janvārī 2015. gadā.
20. decembrī  pārtikas tirgū – ZiEmassVĒtku tirdZiŅš. 
Tirgot gribētājus aicina pieteikties pa tālr. 26603289 
vai e‑pastā: natalija.freimane@kuldiga.lv.

Ceturtdien, 11. decembrī, 13.00 – muzikālā komēdija visai ģimenei „sniegbaltītes 
skola”. Ieeja – EUR 6; 7; 9; 11. Bērniem līdz 4 gadiem, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, 
ieeja bez maksas.

Svētdien, 14. decembrī, 16.00 Sv.Annas baznīcā – koncerts „Brīnumu gaidot” –  KKC 
kamerkoris „Rāte” un jauniešu koris, Kuldīgas mūzikas skolas kamerorķestris, ģitārists 
Juris Reinholds.

Piektdien, 19. decembrī, 16.00 Mākslas namā – E.Vīgnera mūzikas skolas audzēkņu 
Ziemassvētku koncerts.

Sestdien, 20. decembrī, 18.00 Kuldīgas kultūras centrā – deju kolektīvu koncerts 
„saulgriežu iedanc’s”.

Pirmdien, 22. decembrī, 18.00 Kuldīgas kultūras centrā – koncerts „„stariņa” Zie-
massvētki”.

Ceturtdien, 25. decembrī, 13.00 Liepājas ielā 3 – rūķa dzimšanas dienas svinības –  
rotaļas, dzimšanas dienas kliņģeris un pārsteiguma balvas cītīgākajiem Rūķa istabas 
Laimīgo stundu apmeklētājiem.




