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šajā numurā

Ūdeļu fermu 
Turlavā nebūvēs 
> 2. lpp.

Atskats uz 
2014. gadu  
> 4.-5. lpp.

Iznākušas 
„Kuldīgas Vēstules”
> 3. lpp.

Inga 
BērzIņa, 
Kuldīgas 
novada 
Domes 
priekšsē-
dētāja

Saulgriežu, brīnumu, mīlestības 
un piedošanas laikā Rendas kul-
tūras namā 13. decembra vakarā 
nolaidās eņģeļi, un sadarbībā ar 
„Ziedot LV” jau ceturto gadu 
notika labdarības koncerts „Eņ-
ģeļi pār Latviju”.

Pasākumā pulcējās 168 dalīb-
nieki un vairāk nekā 200 skatītāju. 
Koncertā piedalījās Kuldīgas novada 
pašdarbības kolektīvi, dejotāji no 
Rīgas un individuālie izpildītāji, lai 
vāktu un ziedotu naudiņu Latvijas 
slimajiem bērniņiem. Iepriekšējos trīs 
gados Rendas kultūras namā, Rendas 
un Usmas baznīcā kopā ir saziedoti 
EUR 1916, 92, lai kāds bērniņš varētu 
kļūt laimīgāks un veselāks.

Latvijā joprojām ir bērni, kuri 
mācās pieradināt sāpi; kuri cer, ka 
pienāks brīdis, kad vairs nesāpēs. 
Un, lai arī Renda uz Latvijas fona ir 
tikai viens no daudzajiem pagastiem, 
tas ir pagasts ar sirds cilvēkiem, ar 
kuru lepojas „Ziedot LV”. Un pasā-
kumā piedalās ne tikai rendenieki, 
bet arī cilvēki no blakus pagastiem 
un Kuldīgas.

Paldies visiem koncerta dalībnie-
kiem – Kurmāles, Snēpeles, Rendas 
vokālajiem ansambļiem, modes un 
mūzikas studijai „Mona”, Snēpe-
les, Kabiles, Rendas, Rīgas deju 
kolektīviem, Turlavas deju studijai 
„Habibi”, līnijdejotājām, Kuldīgas 
aerobikas kluba „Viva fitness” 
pirmsskolas deju grupai, Rendas 

baznīcas svētdienas skolai, Kuldīgas 
mūzikas skolas audzēkņiem, indivi-
duālajiem izpildītājiem un Latvijas 
Nacionālā teātra aktierim Jurim 
Hiršam. Paldies visiem ziedotājiem! 

2015. gadā paturiet eņģeli sevī, 
paturiet labestību un noticiet sev! 
Lai mūsu mājas piepilda bērnu 
smiekli. Tādi, kuriem gribas smieties 
līdzi. Lai nevienā ģimenē nebūtu 
sāpju, nebūtu tā trauslā stīga, kura 
ik mirkli var pārtrūkt. Kaut pasaulē 
būtu pēc iespējas vairāk cilvēku, kas 
no visas sirds vēlētu tikai labu, tad 
mums noteikti kļūtu daudz vieglāk 
dzīvot. Lai mēs katrs saprastu, cik 
īstenībā esam laimīgi savās mājās un 
ģimenē, novadā un mazajā Latvijā, 
jo mēs esam veseli.

Ziedot vēl var līdz 6. janvārim 
Rendas pagasta pārvaldē. Jo kopā 
mēs palīdzēsim piepildīt kāda bērna 
sapni – kļūt veselākam. 

Uz tikšanos Rendas kultūras 
namā 2015. gada 12. decembrī 
piektajā labdarības koncertā „Eņģeļi 
pār Latviju”!

Decembris ir mēnesis, kuram ir 
tik daudz jauku vārdu – Dievs, Dvē-
sele, Dāvanas, Domas un Dziesmas. 
Decembris ir mēnesis, kad varam būt 
eņģeļi viens otram, jo tas, ko mēs 
cits citam dodam, reizē ir brīnums 
un dāvana.  Dzīvē taču eksistē viss, 
kam mēs ticam, par ko sapņojam.

DaCE PušĪLOVa, 
rendas kultūras darba organizatore

aIVara VēTrāja foto

Pār Rendu nolaižas eņģeļi

mazās sniegpārsliņas – mo-
des un mūzikas studijas 
„mona”pirmsskolas vecuma 
bērni  – priecēja klātesošos ar 
gaišu un sirsnīgu priekšne-
sumu labdarības pasākumā 
„Eņģeļi pār Latviju”. 

12. decembrī Kuldīgas kultūras 
centrā sveica iedzīvotāju iniciatīvu 
konkursa „Darīsim paši” projektu 
īstenotājus un darbu darītājus.

Šogad konkursam pieteicās pār-
steidzoši liels darītgribētāju skaits – 
pavisam 70. Žūrija atbalstīja un finansē-
jumu EUR 600 piešķīra 44 projektiem. 
Pēc padarītā darba visi projekti tika 
apmeklēti, un žūrija bija gandarīta par 
cilvēku entuziasmu un padarīto. 

Terēza Strauta, konkursa „Darīsim 
paši” projektu vadītāja atzina: „Mēs 
esam sapratuši, ka šie projekti ir ļoti 
vajadzīgi, cilvēkiem ir interese un viņi 
grib darboties. Interesanti, ka tie, kas 
piedalījušies vienu reizi, piesakās arī 
citus gadus, lai saņemtu līdzfinansēju-
mu savas apkārtējās vides sakopšanai.”

Lāsma Mūrniece, Ēdoles jauniešu 
deju kolektīva „Sprigulis” dejotāja 
priecājās, ka piedalījušies konkursā: 
„Es uzskatu, ka tā ir lieliska iespēja, jo 
Ēdoles jauniešu deju kolektīvs nekad 
nebūtu ticis pie tērpiem, ja nebūtu šāda 
projekta. Tā kā esam pieraduši visu 
darīt paši, tad mums tas tāds sīkums 
vien bija – ņēmām un šuvām!”

Ik gadu projekta ietvaros tiek sa-
koptas baznīcu teritorijas un kapsētas. 
Šogad, izmantojot pašvaldības pie-
šķirto līdzfinansējumu, tika atjaunots 
žogs Usmas baznīcas un kapu terito-
rijā. Ernests Bušers, Usmas baznīcas 
atbalsta biedrības priekšsēdētājas, 
Usmas Sv.Pētera draudzes priekšnieks 
pastāstīja: „Tā kā baznīca ir arhitektūras 

Gandarījums par darītgribētājiem

piemineklis, pētījām vēsturiskās foto- 
grāfijas un veidojām to tādu, kāds tas 
bija 1704. gadā – no mizotām kārtīm. 
Atjaunojām žogu 250 m garumā.” Dar-
bam piesaistīti arī draudzes un Usmas 
baznīcas atbalsta biedrības līdzekļi, 
taču „Darīsim paši” projekts deva sparu 

uzsākt darbu.
Lai pateiktu paldies par paveikto, 

Kuldīgas novada pašvaldība dāvāja 
skaistu Ziemassvētku koncertu, kurā 
koncertēja Atvars Sirmais, Dina Kris-
tīne Bitēna un Laima Eņģele. Svētkus 
ieskandināja E.Vīgnera Kuldīgas 

mūzikas skolas saksofonistu kvartets 
skolotājas Līgas Aleksandras Jāvaldes 
vadībā. Pasākumā valdīja priecīga 
noskaņa un svētku atmosfēra.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto

Kuldīgas alternatīvās sākumskolas bērni pasākumā demonstrēja Ingas Vīksnas koordinētā projekta „100 balti krekli” 
rezultātu – 100 baltus lina kreklus gan puišiem, gan meitenēm, kurus izmantos novada skolu audzēkņi.

Aizritējis 2014. gads – darbīgs 
un pilns aizraujošiem notikumiem 
tas nesis gan bezgalīgu prieku, gan 
pārdzīvojumu sāpes.

Esam dzīvojuši vienā laikā un 
telpā, bet katram no mums tas bijis 
citādāks. Paldies Jums par to, ka 
esam tik dažādi, bet spējam kopā 
darīt lielus darbus, paldies par iz-
domu, mīlestību, brīnišķīgo spēju 
radīt un baudīt, par iespēju būt kopā 
ar Jums.

Šajos Ziemassvētkos vēlos ik-
vienam uzdāvināt pavisam mazu un 
smalku svecīti, kas ievietota tikpat 
smalkā, izrotātā, bet tajā pašā laikā 
ļoti vienkāršā metāla kājiņā – sveč-
turī. Cauri gadiem tā ir bijusi mana 
mīļākā dāvana, kuru esmu saņēmusi 
vēl studiju gados un glabājusi līdz 
šodienai. Un runa jau nav par dā-
vanu, bet par stāstu, kuru saņēmu 
reizē ar svecīti. Drīkstēju to aizde-
dzināt tikai tad, kad kļūst pavisam 
skumji, kad šķiet, ka tumši mākoņi 
savelkas debesīs un līdz saules staru 
siltumam ir tik tālu... Tad mazā 
liesmiņa samīļotu mani, atgādinot 
par cilvēkiem tepat blakus un liekot 
aizdomāties, ka kādam varbūt tieši 
šobrīd sāp daudz vairāk nekā man 
un kādam ļoti vajadzīgs siltums, 
gaismiņa un labs vārds.

Ticiet vai ne, bet tā joprojām 
silda mani. Noliku svecīti grāma-
tu plauktā un, slaukot putekļus, 
katru reizi pasmaidu, to ieraugot. 
Protams, tā atgādina arī manus 
neatkārtojamos studiju biedrus. 
Un, kad pārņem skumjas, pieeju pie 
mazās dāvaniņas un padomāju – vēl 
pataupīšu. Gan jau noderēs.

Novēlu katram no Jums tādu 
mazu nieciņu, kas liek klusībā 
pasmaidīt un atkal pamanīt gaismu 
un aizraujošo dzīvi visapkārt. Lai 
gribētos azartiski dziedāt, cept pi-
parkūkas, ar pašu rokām darinātām 
sniegpārsliņām rotāt māju, sajust 
cilvēkus sev blakus, sadzirdēt to 
čukstus un nopūtas, rast spēku 
sirsnīgam vārdam. Vienkārši būt 
cilvēcīgam un laimīgam.

Iededziet sveces Ziemassvētkos, 
lai gaisma un siltums ielīst Jūsu 
mājās. Bet vienu, pavisam nelielu 
un mīļu, pataupiet, nolieciet plauktā 
vai uz kumodes. Tā būs skumja-
jām dienām. Un ikreiz, kad tās 
Jūs pārņem un ļoti gribas aizdegt 
svecīti, apstājieties un padomājiet, 
cik daudz mīlestības un sirsnības 
sniedz mums tik vienkārša un sa-
režģīta lieta, ko vienā vārdā varam 
saukt par dzīvi.

Lai mīlestība un prieks ienāk 
Jūsu mājās! Siltus un ģimeniskus 
Jums svētkus! Lai laimīgs un veik-
smīgs Jaunais 2015. gads!

Mīļie 
kuldīdznieki 
un pagastu 

ļaudis!



Kuldīgas novada pašvaldība 
iegādājusies divus videi draudzī-
gus un ekonomiskus elektromo-
biļus „Volkswagen e-Up!”. 

Projekta īstenošana veicinās SEG 
emisiju samazināšanu, un tas ir nozī-
mīgi tādai vēsturiskai un ekoloģiski 
tīrai vietai kā Kuldīga, kura atrodas 
„NATURA 2000” teritorijā un kurā 
ir Venta ar zilā karoga pludmali. 
Rūpnieciski ražoto automobiļu eks-
pluatācijas izmaksas ir būtiski mazā-
kas nekā automašīnām ar iekšdedzes 
dzinējiem – „Volkswagen e-Up!” 
patērē 11,7 kWh elektroenerģijas 
uz 100 km, kas to padara par vienu 
no visefektīvākajām elektriskajām 
automašīnām. Aprēķināts, ka līdzīga 
tipa automašīna ar fosilās degvielas 
dzinēju gadā, nobraucot aptuveni 

25 000 km, rada 3475 kg oglekļa di-
oksīda (CO2), turpretī elektrodzinējs 
to nerada nemaz. Elektromobilis 
testa braucienos sasniedzis ātrumu 
120 km/h un spējis nobraukt līdz 
150 km. 

Elektromobiļus ikdienas darbā 
izmantos Kuldīgas novada pašval-
dības iestādes, tai skaitā pašvaldības 
policija un bāriņtiesa.

Projekta ietvaros ar KPFI atbalstu 
iegādātie elektromobiļi tiks marķēti 
atbilstoši MK noteikumos nr.78 
noteiktajam paraugam, un plānotais 
nobraukums viena gada laikā būs 
15 000 km un 18 000 km. 

Līgums par elektromobiļu pie-
gādi 15. septembrī tika noslēgts 
ar zemākās cenas piedāvātāju SIA 
„Moller Auto Latvia” par kopējo 

summu EUR 55 934, no kuriem 
EUR 37 000 līdzfinansē KPFI.

Projekts „Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšana, iegādājoties 
divus jaunus rūpnieciski ražotus M1 
kategorijas automobiļus Kuldīgas 
novada pašvaldības vajadzībām” 
īstenots ar Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta palīdzību. 

17. decembrī Kuldīgas novada 
Domes zālē notika sabiedrības in-
formēšanas pasākums par KPFI pro-
jektā iegādātajiem elektromobiļiem.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

mārĪTES TurKaS foto
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Ar nākamā gada 1. janvāri Kul-
dīgas novada iedzīvotāji nozīmī-
gās dzīves jubilejās līdzšinējās 
krūzītes vietā saņems svētku 
pabalstu EUR 30, tā Kuldīgas 
novada novembra Domes sēdē 
lēma deputāti.

Svētku pabalsti tiks izmaksāti 
cienījama vecuma personām 75., 
80., 85., 90. un katrā nākamajā jubi-
lejā no 91 līdz 99 gadiem. Savukārt 
EUR 150 izmaksās personām 100 
gadu un katrā nākamajā jubilejā. 

Pabalstus varēs saņemt personas, 
kuras deklarējušas savu dzīvesvietu 
un pastāvīgi dzīvo Kuldīgas nova-
dā. Naudiņu gaviļniekam piegādās 
viņa dzīvesvietā. Saņēmējam būs 
jāuzrāda personas dokuments un 
jāparakstās. Ja jubilārs kaut kādu 
iemeslu dēļ nav dabūjis pabalstu 
vai nav bijis mājās, to var saņemt 
viena mēneša laikā p/a „Sociālais 
dienests” vai sava pagasta pārvaldē.

Atgādinām, ka pērn tika izveidota 
Senioru padome, kura pārzina un 

koordinē jautājumus, kas saistīti 
ar vecļaužu dzīvi novadā,  un pilda 
padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu 
Kuldīgas novada Domei uzlabot 
senioru dzīves kvalitāti. 

Šī gada oktobrī Senioru padomes 
locekļi devās pieredzes apmaiņā uz 
Saldus novadu, kur tikās ar aktīva-
jiem novada pensionāriem. Tur gūtā 
pieredze rosināja Kuldīgas novada 
vecļaudīm līdzšinējo dāvanu vietā iz-
maksāt pabalstu nozīmīgās jubilejās.

Šogad seniori apaļajās jubilejās 

no pašvaldības saņēma krūzīti ar no-
vada logo un apsveikuma kartīti. Vec- 
ļaužu sveikšanā iesaistījās Senioru 
padomes locekļi, kuriem tā bija arī 
iespēja aprunāties ar jubilāriem un 
ielūkoties viņu dzīves apstākļos. Lai 
gan gaviļnieki pauda prieku par dā-
vanām, materiāls atbalsts ikvienam 
ir noderīgāks.

Turpinot iesākto tradīciju, arī nā-
kamgad Kuldīgas novada pašvaldība 
izmaksās pabalstu nozīmīgās laulību 
jubilejās. Apsveikti un EUR 150 tiks 

piešķirti pāriem Zelta kāzu jubilejā 
(50 gadu kopdzīve), Smaragda kā-
zās (55 gadi), Dimanta kāzās (60), 
Lielajās dimanta kāzās (65 gadi) un 
Briljanta kāzās (70 kopdzīves gadi).

Pabalsti tiek maksāti no Kul-
dīgas novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem, kas paredzēti sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
izdevumiem, neizvērtējot personas 
materiālo stāvokli.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Seniori saņems svētku pabalstus

Iegādāti divi elektromobiļi

Kuldīgas novada pašvaldība projekta ietvaros iegādājusies divus jaunus 
elektromobiļus.

18. decembrī Kuldīgas novada 
Domes sēdē deputāti ar 9 balsīm 
„par” un 7 „pret” lēma atcelt 
iedzīvotāju apstrīdēto SIA „Mink 
IV” izsniegto būvatļauju „Ūdeļu 
ferma 6000 dzīvniekiem ar palī-
gēkām un inženiertīkliem” Kuldī-
gas novada Turlavas pagastā.

Šis jautājums tika izskatīts pa-
dziļināti apvienotās Attīstības, 
Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu un Finanšu komitejas 
sēdē, kuras laikā iedzīvotājiem, 
dzīvnieku aizstāvjiem, deputātiem 
un būvprojekta iesniedzējiem SIA 
„Mink IV” veidojās konstruktīva 
un argumentēta diskusija par ūdeļu 
fermas būvniecības ieceri.

Sēdē fermas pretinieki pauda 
bažas par problēmām, kas rastos 
saimniekošanas rezultātā – sma-
kas, baktērijas, mušas, higiēniskās 
kvalitātes pasliktināšanās, negatīva 
ietekme uz vidi. Iedzīvotāji norādīja 
uz slikto pieredzi Vērgales pagasta 
Plocē, taču ieceres autori to argu-
mentēja ar modernām tehnoloģi-
jām, kuras plāno izmantot fermā, 
tādējādi novēršot paustās bažas. 
SIA „Mink IV” investētu papildus 

Atceļ būvatļauju ūdeļu fermas būvniecībai Turlavā

EUR 250 000 šajās iekārtās. Komi-
tejā ieceres autori prezentēja fermu 
būvniecības ideju, kurā izmantotas 
„Skan-Plast” jaunākās tehnoloģijas 
smaku un mēslu savākšanai. Vircu, 
mēslus, smakas un baktērijas no fer-
mas izsūktu un aizvadītu uz pazemes 
lagūnu vakuumā zem salmu korķa. 
Izmantojot šādu tehnoloģiju, tiktu 

pasargāti dzīvnieki, daba un cilvēki.
Vēl viens iedzīvotāju arguments 

pret ūdeļu fermas būvniecību bija 
ētiskā puse, kā piemēru minot 
daudzas Eiropas valstis, kurās zvē-
raudzētavas ar likumu aizliegtas. 

SIA „Mink IV” būvniecības 
ieceri būvprojektam „Ūdeļu ferma 
6000 dzīvniekiem ar palīgēkām 

un inženiertīkliem zemes īpašumā 
„Minkas”, Turlavas pagastā, Kul-
dīgas novadā” Domei iesniedza jau 
10. jūnijā. Skiču projekts, ko izstrā-
dājusi SIA „Ava”, jau divas reizes 
ir vērtēts – pirmajā reizē uzdots 
novērst nepilnības skiču projektā, 
bet septembra beigās tas saskaņots 
ar piezīmēm. Būvniecības komisijā 

tika rosināts informēt iedzīvotājus 
31. oktobra pasākumā, un cilvēki 
iesniedza 138 derīgas anketas. No 
tām projektu atbalstīja 94 iedzīvotā-
ji, neatbalstīja – 44. Būvatļauja tika 
izdota novembrī, bet jaunais Būv-
niecības likums paredz, ka mēneša 
laikā to var pārsūdzēt un būvdarbus 
uzreiz nedrīkst sākt. Tā kā Turlavas 
pagasta iedzīvotāji būvniecības ie-
ceri apstrīdēja, deputātiem jālemj, 
vai atcelt būvatļauju.

Deputātu viedoklis par fermas iz-
veidi bija atšķirīgs. Artis Gustovskis 
uzskata, ka jāturpina attīstīt lauku 
tūrisms, taču šādas fermas izveide 
to kavētu. Turpretī Baiba Mikāla 
uzsvēra labklājības paaugstināšanu, 
attīstot uzņēmējdarbību novadā un 
radot jaunas darbavietas. Tādējādi 
palielinātos pašvaldības un valsts 
ieņēmumi no nodokļiem.

SIA „Mink IV” reģistrēta šī 
gada 3. aprīlī, tās pamatkapitāls ir 
EUR 2800. Uzņēmums vienādās 
daļās pieder Jānim Drullem, Uldim 
Bumbierim, Ainaram Plotniekam un 
Jānim Lejam. 

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto

Vairāki desmiti iedzīvotā-
ju ar dažādiem saukļiem 
pie Kuldīgas novada 
Domes protestēja pret 
ūdeļu fermas būvniecī-
bas ieceres akceptēšanu 
Turlavas pagastā.

6. – 8. februārī jau trešo gadu pēc kārtas Kuldīgā notiks FIA Eiropas 
rallija čempionāta (ERČ) ziemas posms „Rally Liepāja”, uz kuru jau 
sākusies ieejas karšu tirdzniecība.

Vienas ieejas kartes cena iepriekšpārdošanā līdz 31. decembrim noteikta EUR 
18, ar 2015. gada 1. janvāri –  EUR 25. Ar šīm kartēm varēs apmeklēt visus 
„Rally Liepāja” ātrumposmus, kas norisināsies Kuldīgas un Liepājas apkārtnes 
ceļos, turklāt komplektā būs arī skatītāja drošības informācijas buklets, kakla 
lente un rallija uzlīme.

„Rally Liepāja” laikā pie ieejas atsevišķos ātrumposmos varēs iegādāties 
tikai viena veida vienreizēju ieejas biļeti par EUR 12. Bez maksas ralliju varēs 
vērot bērni līdz 10 gadu vecumam un invalīdi, kuriem pie ieejas ātrumposmā 
biļešu kontrolierim jāuzrāda invalīda apliecība. Pensionāri, tūrisma informācijas 
centros Liepājā, Kuldīgā, Talsos vai Saldū, uzrādot pensionāra apliecību, saņems 
10% atlaidi, iegādājoties vienu ieejas karti.

„Rally Liepāja” ieejas kartes varēs iegādāties šādās tirdzniecības vietās:
• Liepājā, Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā, Rožu laukumā 5/6;
• Kuldīgā, Kuldīgas tūrisma attīstības centrā, Baznīcas ielā 5;
• Talsos, Talsu novada tūrisma informācijas centrā, Lielā ielā 19/21 (tautas namā);
• Saldū, Saldus tūrisma informācijas centrā, Striķu ielā 3 (ieeja no Kalpaka 

laukuma);

Atkal startēs FIA Eiropas rallija čempionāts

• Rīgā, kartinga hallē „Ātruma cilts”, Sergeja Eizenšteina ielā 2;
• Rīgā, Kalnciema kvartāla vīnu veikalā, Kalnciema ielā 35.

jānIS unBEDaHTS, „ra EVEnTS” sabiedrisko attiecību speciālists
Publicitātes foto

Kuldīgas novads jau 3. gadu kļūs par FIa Eiropas rallija čempionāta 
ziemas posmu.

Mākslas nama 
darbalaiks 

pirmssvētku un 
svētku dienās      

24. un 25. decembris – slēgts
26. decembris – 12.00 – 15.00
27. decembris – 10.00 – 16.00
28. decembris – 11.00 – 14.00
29. decembris – 10.00 –16.00
30. decembris – 10.00 – 16.00
31. decembris – slēgts
1. un 2. janvāris – slēgts

Labiem nodomiem un darbiem 
bagātu Jauno gadu!
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Kuldīgas pirmsskolas izglītības 
iestāde „Bitīte” ir uzvarējusi 
CSDD rīkotajā konkursā „Gais-
mas bērni”, kurā audzēkņi paši 
bija dizaineri un radīja gaismu 
atstarojošus tērpus.

Konkursā piedalījās vairāk nekā 
2500 bērnu no 140 bērnudārzu gru-
piņām visā Latvijā, radot dažādus 
gaismu atstarojošus aksesuārus un 
atraktīvus tērpus drošai dalībai ceļu 
satiksmē. Kuldīgas pirmsskolas iz-
glītības iestāde „Bitīte” izvēlējās savā 
ikdienas apģērbā iestrādāt krāšņus 
zīmējumus un ornamentus no gaismu 
atstarojošiem  materiāliem.

Uzvarētāji balvā saņēma apģērbu 
zīmola „ZIB*” īpaša dizaina no atsta-
rojošas dzijas adītas cepurītes.

Kā norāda CSDD direktors Andris 
Lukstiņš, bērnu atsaucība pārspējusi 
gaidīto un labi parāda, ka aizvien vairāk 
izglītības iestādes ļoti atbildīgi veido 
bērnu izpratni par satiksmes drošību: 

„Bērni labi izprot atstarotāju lietošanas 
nozīmi un ir gatavi dalīties ar savām 
idejām, kā ikviens var pagatavot krāšņu 
un drošu „gaismas tērpu”. Mēs ceram, 
ka ar savu radošo garu bērni iedvesmo-
ja arī pārējos ģimenes locekļus ikdienā 
būt labi pamanāmiem.”

Ar šo konkursu ir  noslēgusies 
CSDD satiksmes drošības kampaņa 
„REDZAMS, TĀTAD DZĪVS!”, 
kuras laikā salīdzinājumā ar pērno 
gadu vairāk nekā divkārt samazinājies 
uz Latvijas ceļiem bojā gājušo skaits – 
dzīvību zaudējuši septiņi gājēji. Lai arī 
situācija uzlabojas, ikviens iedzīvotājs 
aicināts ne vien pats diennakts tum-
šajā laikā valkāt gaismu atstarojošu 
apģērbu, bet rūpēties arī par līdzcil-
vēku redzamību uz ceļa un glābt viņu 
dzīvības, dāvinot „gaismas vestes” vai 
atstarojošu apģērbu.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Sākusies ziemas uzņemšana profe-
sionālās izglītības iestādēs, kas pie-
dāvā jauniešiem bez maksas apgūt 
kādu no 62 profesijām Jauniešu 
garantijas projekta ietvaros.

Mācības ilgs vienu vai 1,5 gadu, 
stipendija paredzēta no EUR 70 līdz 
115 mēnesī. Jaunietim jābūt 17 – 29 
gadu vecam, ar pabeigtu 9. vai 12. 
klasi, ar vai bez iepriekš iegūtas kva-
lifikācijas. Jāraugās, lai gadu pirms 
uzņemšanas nav iegūta profesionālā 
kvalifikācija.

Mācību programmām var pie-
teikties arī tie jaunieši, kas ir re-

ģistrējušies Nodarbinātības valsts 
aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba 
meklētāji.

1,5 gada programmās mācības 
sākas jau 2015. gada 12. janvārī, bet 
viena gada programmās – 23. feb-
ruārī.

Izvēloties sākt mācības profesio-
nālajā mācību iestādē, kvalifikācijas 
prakses laikā tiek apmaksāti ceļa 
izdevumi uz prakses vietu, izde-
vumi par naktsmītni (līdz EUR 71 
mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana 
un obligātās veselības pārbaudes 
izdevumi, ja to paredz profesijas 
specifika.

Jaunieši var apgūt, piemēram, 
lokmetinātāja, tērpu stila speciālista, 
apdares darbu strādnieka, vizuālās 
reklāmas noformētāja, kuģa pavāra, 
zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, 
interjera dizaina speciālista, dator-
sistēmu tehniķa un citas profesijas. 

Vairāk par profesijām, uzņem-
šanas laikiem un nosacījumiem: 
www.niid.lv.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Jaunieši var bez maksas iegūt profesiju

Profesionālajās izglītības iestādēs 
bez maksas var apgūt profesijas.

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 Rūķa 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 līdz 14.00.
Pirmdienās Rūķa istaba būs ciet!

LaImĪgāS STunDaS:
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!

Tradicionāli gada nogalē dienas 
gaismu ierauga gada otrais 
žurnāla „Kuldīgas Vēstules” nu-
murs, kas šoreiz piedāvā jaunus 
stāstus par Kuldīgas senatni un 
tagadni, aicina ceļot uz vietām 
Kuldīgas novadā, kur satikt 
aizrautīgus ļaudis un dzirdēt 
neparastus stāstus.

Sniegs vēl nepriecē mūs ar savu 
baltumu, un arī žurnāla rubrikas 
„Personības spēks” galvenais varonis 
uzņēmējs Māris Saukāns uz „Kuldī-
gas Vēstuļu” vāka noķerts pavisam 
vasarīgā skatā Īvandē notiekošās 
nometnes „Laba daba” laikā. Pilns 
pozitīvu noskaņu un labu domu, 
pilns enerģijas un mazu ikdienišķu 
burvestību, M.Saukāns atzīstas, ka 
„Laba daba” Kuldīgas pusē notiek 
tikai tāpēc, ka viņš ir te, tomēr pieļauj, 
ka nejaušību dzīvē nemēdz būt. Ar 
viņu sarunājāmies vienā no jaunā-
kajiem Kuldīgas restorāniem, kuros 
tostarp meklējām arī, kāda ir jaunā 
Kuldīgas garša. Un sapratām, ka tā ir 
reizē moderna un tradicionāla, reizē 
latviska un eksotiska, turklāt pavāri 

Šomēnes ekspluatācijā nodota jaunizbūvētā Adatu iela, kas 
savieno Mucenieku un Baložu ielu un atvieglo piegādes trans-
porta piekļuvi uzņēmumiem, kas atrodas Liepājas ielā.

Transporta kustība Adatu ielā paredzēta vienā virzienā – no 
Baložu uz Mucenieku ielu. Adatu ielas izbūve veikta 178 m garā 
posmā un 1067,9 m2 lielā platībā. Ielas labajā pusē ierīkota gājēju 
ietve, apgaismojums un komunikācijas – jauns ūdensvads un lie-
tusūdens kanalizācija, kā arī sakārtota saimnieciskā kanalizācija. 
Apzaļumošana plānota pavasarī.

Projekta pasūtītājs ir Kuldīgas novada pašvaldība, būvdarbus 
veica un atbildīgais būvdarbu vadītājs bija SIA „AD Būve”, atbil-
dīgais būvuzraugs – SIA „2K2”, bet autoruzraudzības pārstāvis – 
SIA „Projekts 3”. 

Kopējā līguma summa ir EUR 127 409,63 (neskaitot PVN).
Projekts tiek īstenots Reģionālās attīstības fonda darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.6. prioritātes „Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru 
izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” projekta nr. 
3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/017 „Kuldīgas pilsētas ielu tīkla 
uzlabošana” ietvaros.

SIgnETa rEImanE, sabiedrisko attiecību speciāliste
EDuarDa DamBErga foto

Iznākušas jaunās „Kuldīgas Vēstules”

mums atklāja arī dažas receptes.
„Šeit dzīvo laime,” pēc Maras 

muižas apciemošanas saka „Kuldī-
gas Vēstules” un arī jums ļauj pavie-
soties šajā unikālajā namā. Īstu dzī-
vesprieka dzirksti notvērām sarunā 
ar mūziķiem no „Rumbas kvarteta” 
un pētījām, vai varētu atdzīvoties vēl 
padomju laikos iedzīvinātā kustība 
„Dizains Kuldīgai”.

Skaidrojām, vai Gudeniekos varētu 
attīstīt naftas ieguves biznesu, devā-

mies pie Laidu pagasta zemniekiem 
Viktorijas un Gata Zonenbergiem, 
kā arī uzzinājām, ka jaunie, talantīgie 
kuldīdznieki savai pilsētai vienmēr 
paliks uzticīgi. Uzsaucām tostu par 
godu Kuldīgas un Mchetas draudzībai, 
piedalījāmies sporta kluba „Katrīna” 
skriešanas treniņā un bijām uz Snēpe-
les amatierteātra mēģinājumu.

Kā allaž „Kuldīgas Vēstulēs” 
netrūkst vēsturiskām tēmām veltītu 
rakstu. Lasiet par leģendāro pulkvedi 
Krišu Ķūķi, pētiet Johana Georga 
Veiganda senos pierakstus par kur-
zemnieku tikumiem un atpazīstiet 
mākslinieku rokrakstus, Kuldīgas 
vecpilsētas skaistumu savās gleznās 
iemūžinot. Bet fotogrāfs Artis Gus-
tovskis mūs iepazīstina ar saviem 
zirgu vārdotājiem.

Jaunās „Kuldīgas Vēstules” nopēr-
kamas visās preses mazumtirdzniecī-
bas vietās, bet nākamreiz ar saviem 
lasītājiem tiksimies atkal vasarā, pirms 
tradicionālajiem Kuldīgas Pilsētas 
svētkiem jūlijā.

 anDa PŪCE, žurnāla 
„Kuldīgas Vēstules” redaktore

Adatu iela pabeigta

Ekspluatācijā nodota adatu iela, kas savieno mucenieku un Ba-
ložu ielu un pilsētas plānojumā tika iecerēta jau pirms 15 gadiem.

Bērnudārzā „Bitīte” – 
gaismas bērni

radot atraktīvus gaismu atstarojošus tērpus, Kuldīgas pirmsskolas izglītības 
iestāde „Bitīte” izcīnīja uzvaru CSDD konkursā „gaismas bērni”.

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.

Līdz 25. decembrim ziemassvētku brīnumu laiks Kuldīgas rātslaukumā

ziemassvētku tirdziņš 
„Tapis Kuldīgā”

Karstvīna vīrakā tinies kārdinās ar kāpostiem un desiņām, cūku šņukuriem 
un strausu delikatesēm, piparkūku sirdīm un cukurvates kalniem, krellēm, lellēm, 
cimdiem, šallēm un citām brīnumjaukām lietām. 

darbosies: 22., 23. decembrī – 10.00 – 18.00. 24., 25. decembrī – 10.00 – 15.00.
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Atskats uz 2014. gadu
janVārIS

  No šī gada 1. janvāra mainījās 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas 
kārtība. SIA „Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” tagad apsaimnieko arī pagastu 
daudzdzīvokļu ēkas un no 1. februāra 
rūpējas par atkritumu saimniecību.
  Uzņēmums „66 North Iceland”, 

kas Kuldīgā tika atvērts pagājušā gadā, 
soli pa solim attīstās, nodrošinot darbu 
40 cilvēkiem.
  Kuldīgas novada Dome jau 

10. gadu sveic novada jaundzimušos. 
Dāvanu – sudraba karotīti ar novada 
ģerboni – saņēmis jau 1801 mazulis, sa-
vukārt 2014. gadā reģistrēti 246 mazuļi, 
un tas ir gandrīz par 20 bērniņiem vairāk 
nekā pērn.
  Kuldīgas Katrīnas kauss – Kul-

dīgas Katrīnas kauss kļuvis par starp-
tautiskām sacensībām vieglatlētikā, un 
šogad jau 4. reizi pulcēja sportistus no 
visas pasaules.

FEBruārIS
  Jau otro gadu Kuldīgas no-

vads bija viens no svarīgākajiem 
FIA Eiropas rallija čempionāta 
posmiem.

  Februāra sākumā tika no-
dibināts lauksaimniecības pakal-
pojumu kooperatīvs „Kuldīgas 
labumi”, lai realizētu mājās sara-
žoto produkciju.

  Novērtējot Kuldīgas novada talantīgos jauniešus, jau otro gadu tiek piešķirtas stipen-
dijas 1. kursa studentiem, kuri izglītību iegūst kādā Latvijas augstskolā. Gada sākumā Kul-
dīgas novada Domē viesojās 2013./2014. gada stipendiāti. Domē viesojās pieci no deviņiem 
2013./2014. gada stipendiātiem.

  Februārī notika ilgi 
gaidītās grāmatas „Kuldī-
ga. Arhitektūra un pilsēt-
būvniecība” atvēršanas 
svētki. Tas ir nopietns 
zinātnisks pētījums un 
saistošs materiāls, kurā 
apkopota informācija par 
Kuldīgas arhitektūru da-
žādos laika posmos.
  Iedzīvotāju ērtībai 

un pieejamībai Kuldīgas 
novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu nodaļa 
pārcēlās uz jaunām tel-
pām Pilsētas laukumā 2, 
1. stāvā.

marTS
 Ar šā gada 1. martu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola ieguva savu 

nosaukumu un Profesionālās izglītības kompetences centra statusu, kas apliecina, ka skola ir 
kļuvusi par valsts nozīmes atzītu profesionālās izglītības centru.
 Godinot ģimenes, jau vairāk nekā 30 gadus notiek Ģimeņu balle. Šogad tajā piedalījās 

102 ģimenes.
 Kuldīga ir ceļā uz radošā klastera un LMA filiāles izveidi Kuldīgā. Tiek realizēti trīs 

projekti, iesaistot LMA studentus, un veidota sadarbība ar Kuldīgas amatniekiem; šogad radīti 
prototipi oriģināla dizaina apaviem.  Funkcionālā dizaina studenti izstrādā idejas bērnu rotaļu 
laukumam 1905. gada parkā, bet vides mākslas studenti – dizainu Kuldīgas brīvdabas kino 
krēsliem.

  28. martā tika 
atvērts 35 biedru – 
Kuldīgas novada zem-
nieku un mājražotāju 
kooperatīva – produktu 
veikals „Kuldīgas labu-
mi”, Adatu ielā 9, Kul-
dīgas autoostas telpās, 
piedāvājot pircējiem 
visu, kas pašu rokām 
veidots, gatavots, da-
rināts. „Kuldīgas la-
bumi” piedalījušies 
Hanzas dienās Lībekā, 
Kalnciema kvartāla 
tirdziņā Rīgā un citur.

aPrĪLIS
  Realizēta pirmā, taču apjomīgākā no sešām 

Kuldīgas „Venēcijas” projekta kārtām, tādējādi uz-
labojot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem un izveidojot 
pievilcīgu vidi tūristiem.

  Godinot Kār-
ļa Davidova piemi-
ņu, jau astoto reizi 
Kuldīgā pavasari 
ieskandināja Kārļa 
Davidova Starp-
tautiskais čellistu 
konkurss. Šogad 
tajā sevi aplieci-
nāja 31 čellists no 
9 valstīm.
  Latvijas Ar-

hitektūras Gada 
balvas pasnieg-
šanas ceremonijā 
Kuldīgas projekts – 

maIjS

 Šogad jau septīto reizi notika lielākais nekomerciālais velofestivāls Latvijā „Velodiena 
un velonakts Kuldīgā”, kas vienkopus pulcēja vairāk nekā 2000 dalībnieku no visas Latvijas.

  Šajā mācību gadā 29 pedagogi 
Kuldīgas novadā pieteicās pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes no-
vērtēšanai, no tiem viens skolotājs – 
5. pakāpei, kas ir augstākais darba 
kvalitātes novērtējums valstī.
 Zilais karogs Mārtiņsalas plud-

malē šogad tika pacelts jau piekto 
reizi, apliecinot izcilo ūdens kvalitāti 
un sakārtotību. Kuldīgas peldvieta ir 
vienīgā, kas saņēmusi sertifikātu par 
tīru un labiekārtotu pludmali pie upes.

  Pēc vērienīgas restaurācijas šogad tika atvērts 
Kuldīgas novada muzejs. Atjaunots vēsturiskais 
sienu un grīdu krāsojumus, kā arī greznās krāsnis, 
saglabātas Bangerta villas kultūrvēsturiskās vērtības. 
Muzejs izveidots par vēstures, pētniecības, mākslas 
un restaurācijas centru, kas iedzīvotājiem un viesiem 
piedāvā jaunus pakalpojumus.

  Pavasara palu šovs „Lido zivis 
Kuldīgā” kuldīdzniekus un viesus 
priecēja jau desmito gadu. Par to, 
ka šis gads ir īpašs ar apaļo jubileju, 
liecināja arī apmeklētāju skaits, kas 
bija lielāks nekā citus gadus.

vīzija „Ielu telpu 
restaurācija Kuldīgas vecpilsētā” saņēma otrās pakāpes Gada balvu – ananasa šķēli un diplomu. 
Tas ir Latvijas arhitektūras gada lielākais notikums, atzīts par valstiski nozīmīgu pasākumu, un 
pati balva ir augstākais apbalvojums Latvijas arhitektūrā.
  Muzeju nakts 17. maijā pārsteidza vai ik uz soļa – varēja radoši darboties, skatīt brīvdabas 

kino, unikālas gaismas instalācijas, skulptūras, notika nakts ekskursijas un rātsnama apskate, 
kas šogad apmeklētājiem tika atvērta pirmo reizi.
  Siltināts tika Vārmes bērnudārzs, lai mazajiem ķipariem aukstajos ziemas mēnešos būtu 

omulīgi un patīkami uzturēties telpās.
  Studentu glezniecības plenēri Kuldīgā jau kļuvuši par tradīciju, pulcējot studentus un 

pasniedzējus no dažādām valstīm. 
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Atskats uz 2014. gadu
  Jau ceturto gadu vasaras mēnešos Kuldīgas novada pašvaldība, sadarbojoties ar 

uzņēmējiem un zemnieku saimniecībām, nodrošināja iespēju strādāt un iegūt darba ie-
maņas 188 skolēniem 42 uzņēmumos. Ik gadu skolēni priecājas par iegūtajām zināšanām 
un iespēju nopelnīt pirmo algu. Nereti skolēni arī nākamajā gadā atgriežas strādāt pie tā 
paša darba devēja. 
  7. jūnijā Pilsētas dārzā sirsnīgi tika aizvadīti Ģimenes svētki, kuri Kuldīgā notiek jau 

piekto gadu. Dziesmas, dejas, zīdaiņu ratiņu parāde, radošās darbnīcas, kā arī „Jaunākās ģi-
menes”, „Kuplākās ģimenes” un „Zelta pāra” godināšana – priecēja pasākuma apmeklētājus 
visas dienas garumā.
  7. jūnijā Vārmē notika Tautas mākslas svētki, kas Kuldīgas novadā jau kļuvuši par 

tradīciju. Uz pasākumu sabrauca dziedātāji, dejotāji, teātra spēlētāji un muzikanti ne tikai no 
mūsu, bet arī kaimiņu novadiem.
  Pasaules Iepakojuma organizācijas rīkotajā ikgadējā starptautiskajā iepakojuma konkursā 

„World Star 2013” uzņēmums „MGS Factory” skrejriteņa „DIP DAP” iepakojums ieguva pres-
tižo mārketinga specbalvu „Bronzas apbalvojums” un titulu „World Star Winner 2013-2014”. 
Līdz šim šādu apbalvojumu neviens Latvijas uzņēmums vēl nebija saņēmis.

 E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas mei-
teņu koris „Cantus” Pasaules koru olimpiādē 
izcīnīja zelta medaļu.
  Latviešu skaņuplatēm šogad apritēja 

110 gadu, un kuldīdznieks Atis Gunvaldis 
Bērtiņš izdeva grāmatu „Latviešu skaņuplašu 
vēsture”, 1. daļa.
  Pēc vairāku gadu pārtraukuma Kuldīgā 

atkal atgriezās SEB MTB maratons, kurā uz-
varu izcīnīja mājinieks Krists Neilands.
  Priedaines ciemā beidzot izbūvēta 

ūdenssaimniecība, paaugstinot ūdens spiedie-
nu un nodrošinot iedzīvotājus ar kvalitatīvu 
ūdeni; uzlabota kanalizācijas novadīšana.

  Augusta sākumā nedēļas garumā Pelču pilī 
jau ceturto reizi pulcējās 72 fotogrāfijas profe-
sionāļi un interesenti no 26 pasaules valstīm, lai 
piedalītos starptautiski atzītu fotogrāfu meistar-
darbnīcās un diskutētu par jomas aktualitātēm. 
Galarezultāts ir ISSP gada plānotājs.
  Tradicionāli atzīmējot Baltijas ceļa gada-

dienu, Kuldīgā notika festivāls „VIA Baltica”, 
kurā izcili mūziķi sniedza augstas kvalitātes 
koncertus radoši veidotās programmās.
  Augusta izskaņā tika atklāta rekonstruētā 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
Kurzemes reģionālā centra ēka, kas palīdz medi-
ķiem veikt darbu vēl kvalitatīvāk un operatīvāk. 
Dispečeru centrs ir ļoti būtisks ne tikai mūsu 
novada, bet visas Kurzemes iedzīvotājiem.
  Pa pilsētas šaurajām ieliņām šogad jau 

9. reizi Kuldīgas pusmaratonā skrēja gandrīz 
pusotrs tūkstotis skrējēju ne vien no Latvijas, bet 
arī kaimiņvalstīm. Šis pasākums ik gadu iegūst 
arvien lielāku popularitāti daudzu skrējēju vidū. 
Kuldīgas pusmaratons bija arī skriešanas seriāla 
„Skrien Latvija” 5. posms.

   Jauno mācību gadu Kuldīgas pa-
matskolas audzēkņi sāka uzlabotās un 
rekonstruētās telpās. Ēkai nomainīts jumts, 
logi un durvis, uzlabota iekšējā apdare un 
veikti citi darbi.
  Septembrī tika izveidota „Kuldīgas 

novada bāriņtiesa”, kas apvieno pilsētas un 
novada bāriņtiesas vienotā iestādē.

  8. un 9. oktobrī Kuldīgā jau ceturto gadu notika Pasaules arhitektūras dienas, kas 
vienkopus pulcēja ne vien vietējos interesentus, bet arī dažādus speciālistus, profesorus un 
jaunos arhitektus. Arhitektūras dienas ik gadu Kuldīgai nes reālus ieguvumus. Šogad izveidots 
informatīvais stends pilskalnā, iegūts nozīmīgs viedoklis un risinājumi vecpilsētas uzlabošanā.
  Ēdoles ielā uzlabota gājēju drošība, izbūvējot jaunu gājēju celiņu, bet Nomales ielā 

ierīkots apgaismojums.
 Jau ceturto reizi Kuldīgas 

novada pašvaldība organizēja Vese-
lības dienu, un šoreiz tā bija veltīta 
senioriem. Bezmaksas lekcijas, 
veselības pārbaudes un nodarbības 
apmeklēja vairāk nekā 200 senioru.

 Jau trešo gadu iedzīvotāji iesaistās pagalmu 
labiekārtošanas konkursā, sakārtojot vidi ap sevi. 
Kopā realizēti aptuveni 30 projektu.
 Lai atbalstītu pašreizējos un topošos uzņēmē-

jus, sniedzot aktuālo informāciju par uzņēmējdarbī-
bu un atbalsta programmām, šogad sāka organizēt 
Uzņēmēju dienas. Tās notiek divas reizes gadā.

Informāciju apkopoja SIgnETa rEImanE, sabiedrisko attiecību speciāliste
Kuldīgas novada Domes un fotokluba „Divas upes” arhīva foto

 Katru gadu aizvien vairāk iedzīvotāju iesaistās pašvaldības organizētajā projektā „Darī-
sim paši”, sakopjot pagalmus, kāpņu telpas, bērnu laukumus un citas vietas.  Šogad Kuldīgas 
novada publiskajā vidē īstenotas 44 ieceres. Iedzīvotāju ideju projekts notiek jau astoto gadu.
 Decembra nogalē ekspluatācijā nodeva Adatu ielu, kas savieno kas savieno Baložu un 

Mucenieku ielu. Adatu iela pilsētas plānojumā tika iecerēta jau pirms 15 gadiem.

jŪnIjS

 Kuldīgas novadā ar pašvaldības atbal-
stu šovasar notika 49 nometnes, kurās pie-
dalījās vairāk nekā 1000 skolēnu. Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 
rīkotajā nometnē „Esi sveicināta, vidussko-
la!” jaunieši darbojās radošajās darbnīcās.

 Trīs dienas, no 27. līdz 29. jūnijam, notika 
4. Starptautiskais burdona festivāls, kas ir bagāts 
ar dažādiem pasākumiem – vai ik uz soļa bija 
dzirdams viens no senākajiem tradicionālās dau-
dzbalsības dziedājumiem, notika izstādes un meis-
tarklases. Festivālā piedalījās ap 250 dalībnieku.

jŪLIjS

 Jūlijā tika pabeigta pirmsskolas izglītības 
iestādes „Ābelīte” vecās ēkas rekonstrukcija, 
tagad atbilstošās telpās un vidē izveidotas 
90 vietas pirmsskolas vecuma bērniem.

 Ar katru gadu „Kuldīgas dzīres” kļūst 
aizvien vērienīgākas un aizraujošākas. Pasā-
kuma organizatori lēš, ka šogad svētkos bija 
ap 50 000 apmeklētāju. Nākamgad „Dzīres” 
tiks svinētas jau 20. gadu!

  Ar dzejnieka Jāņa Petera un kom-
ponista Valda Zilvera speciālveltījumu un 
grandiozu salūtu vecajam Ventas tiltam 
šogad svinēja 140 gadu jubileju.

auguSTS

  15. un 16. augustā pilsētas estrādē jau 
otro gadu grandiozi izskanēja festivāls „Live 
Fest”, kas šogad apmeklētājus pārsteidza ar 
īpašiem viesiem – leģendāro Suzie Quatro, 
un grupu „Smokie”. Estrādē pulcējās ap 3000 
apmeklētāju.
  Laidu pamatskolā, kas ir valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklis, veikts remonts 2. stāvā. 
Tagad te telpas skolas darbiniekiem un audzēk-
ņiem ir kļuvušas mājīgas un gaišas. 

SEPTEmBrIS

  Sporta skola septembra no-
galē nosvinēja 60 gadu jubileju. Ar 
labiem vārdiem tika sveikti ilgga-
dējie skolas direktori, skolotāji un 
darbinieki. Pasākumā vienkopus 
pulcējās vairāk nekā 200 bijušo 
un pašreizējo audzēkņu un sko-
lotāju. Šajos gados sporta skolas 
absolventu grāmatā ierakstīti 1449 
audzēkņu vārdi. Daudzi no viņiem 
šodien ir labi un izcili sportisti ar 
lieliskiem sasniegumiem.

   Kuldīgas restaurācijas centrs jau 
piekto gadu īsteno regulāro logu akciju, 
kurā iedzīvotājus aicina sakārtot sava nama 
logus, nodrošinot ar nepieciešamajiem 
palīgmateriāliem. Šogad akcijā piedalījās 
28 ģimenes. 

OKTOBrIS

 Amatnieku darinājumi, pinu-
mi, kalumi un citas lietas jau piekto 
gadu vienkopus pulcē tuvus un tālus 
viesus no visas Latvijas. Hercoga 
Jēkaba gadatirgus ir viens no nepa-
rastākajiem gadatirgiem Kurzemē.

nOVEmBrIS

  Pelču internātpamatskolas-attīstības centra 
skolotāja Iveta Diržininka bija viena no tām, kas 
saņēma novada lielāko pateicību par pašaizliedzīgu 
darbu. Šogad balvu saņēma 11 cilvēki. Goda balvas 
pasniegšanas pasākumā klātesošos priecēja Latvijas 
Valsts prezidenta kancelejas rīkotais Rīgas Doma 
zēnu kora koncerts. Pēc koncerta ikviens tika aici-
nāts kopējā Gaismas ceļa veidošanā Liepājas ielā.

DECEmBrIS

 Svētku gaidīšanas laikā Kuldīgā 
tiek svinēts festivāls „Notici brīnumam!”. 
Tad tiek iedegta lielā svētku egle un sākas 
brīnumu laiks.

 Rātslaukumā šogad notiek liela rosība – pirmo reizi durvis vēra tirdziņš „Tapis Kuldīgā”, 
kurā novada mājražotāji cienāja un tirgojās ar pašu gatavoto, brūvēto un veidoto. Ikviens tur 
varēja atrast ko mīļu gan sev, gan citiem. Savukārt uz skatuves ik dienu priekšnesumos dzirdami 

bērnu smiekli, dziesmas un deju soļi.
  Par tradīciju Kuldīgas novada 

pašvaldībā kļuvusi pāru godināšana no-
zīmīgās kāzu jubilejās (50, 55, 60 gadi 
utt.). Šogad pilsētā tika sveiktas 23, bet 
pagastos – 10 ģimenes kāzu jubilejās. 
Tradīcija tika ieviesta 2006. gadā.
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Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa oktobra izskaņā devās apciemot Ainu 
un Hariju Grasmaņus, kuri salaulājušies 
pirms 50 gadiem. 

Pāris iepazinies un salaulājies Jūrmalā, Bulduros. 
Harija kungs tajā laikā strādājis celtniecībā, bet 
Ainas kundze veikalā, kurā viņš bieži gājis pus-
dienot. Tā viens otru arī esot ievērojuši. „Es esmu 
dzimusi Kuldīgā. Uz Rīgu pārcelties mani uzaicināja 
krusttēvs, tur es sāku strādāt Jūrmalā. Vīrs gan ir 
rīdzinieks,” pastāstīja kundze. 

Pēc meitas piedzimšanas abi nolēmuši doties uz 
Kuldīgu. Gaviļnieki lepojas ar savu ģimeni, viņiem 
ir divas meitas un trīs mazbērni. Abas mazmeitas 
dzīvo un strādā Rīgā, savukārt mazdēls –  Kuldīgā. 
Kā atzīst pāris, bērni un mazbērni ir viņu lielākais 
lolojums, tādēļ visi nozīmīgie mirkļi tiek iemūžināti 
fotogrāfijās, kas tiek glabātas kā dārgums. 

Arī Kuldīgā aizvadīti ražīgi darba gadi – Ainas 
kundze 25 gadus strādājusi sabiedriskās ēdināšanas 
sektorā, kādu laiku strādāts arī kafejnīcā „Zem 
vītola”. Savukārt vīra kungs – par santehniķi un 
metinātāju. Viņš atceras: „Pirmā vieta, kur es strā-
dāju, atnākot uz Kuldīgu, bija sadzīves pakalpojumi. 

Vēlāk mani aizvilināja uz „Lauktehniku”, jo tur kāds 
bija uzzinājis, ka esmu specializējies santehnikā. 
Braukājām pa rajoniem, cēlām mājas, darbnīcas, 
visu ko.”

Grasmaņu ģimenes vaļasprieks ir mazdārziņš 
„Rumbā”, kurā tiek pavadītas vasaras. „Dārziņš 
mums ir jau no 1971. gada! Vasarās ir ko darīt, 
man – dārzs, vīrs aizraujas ar biškopību. Ziemas tiek 
aizvadītas garlaicīgāk, tad uzadu mazbērniem cim-
diņus un zeķītes,” smaidot pastāsta gaviļniece. Vēl 
viens Ainas kundzes sirdsprieks ir puķu audzēšana. 
Pāris priecājas par Rātslaukuma lielajiem podiem un 
skaistajiem ziediem pavasarī un vasarā. „Nu skaista 
tā Kuldīga! Kad atbraucām šeit, tad gan tā nebija, 
diena pret nakti,” stāstīto papildina vīra kungs.  

Kā tik ilgi izdevies nodzīvot kopā? Gaviļnieki at-
zīst, ka, protams, ir gājis visādi. „Mēs nestrīdamies, 
mums ir klusuma momentiņi, kādreiz tā sanāk, bet 
tas nav ilgstoši, un galu galā bez tā taču neviens 
nevar. Vienam patīk tas, otram tas, bet beigās jau 
tāpat atrodam kompromisu un vienojamies,” smai-
dot saka Ainas kundze. 

EDuarDa DamBErga, 
sabiedrisko attiecību speciālista teksts un foto

7. decembrī Kuldīgas novada Do-
mes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
ar Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 96. gadadienas Atzinības 
rakstu sveica mācītāju, Dieva 
vārda sludinātāju Agritu Staško.

Usmas baznīcas atbalsta biedrība 
ierosināja A.Staško piešķirt Kuldī-
gas novada Goda balvu par ilgstošu 
kalpošanu Rendas un Usmas Sv. 
Pētera draudzē. Usmas baznīcas 
atbalsta biedrības projektu vadītājs 
Jēkabs Šalms par evaņģēlisti saka: 
„A.Staško jau ilgus gadus sludina 
Dieva vārdu un padara mūsu dzīvi 
gaišāku. Nekad neesam dzirdējuši 
no viņas – nevaru, nespēju. Viņa spēj, 
un viņa var!”

Katru gadu tiek rīkoti labdarības 
dievkalpojumi, kuros rosina vākt 
naudu slimajiem bērniem akcijā 
„Eņģeļi pār Latviju”. Evaņģēliste 
iesaistās abu draudžu baznīcas ēku 
atjaunošanā un restaurācijā, palīdz 
kopt baznīcas teritoriju, piedalās 
sakopšanas talkās.

A.Staško mācījusies Liepājas 
medicīnas skolā, kur  ieguvusi med-
māsas kvalifikāciju. Pēc tam Liepājas 
Pedagoģijas akadēmijā viņa ieguvusi 
bakalaura grādu izglītībā un sociālā 
pedagoga kvalifikācijā. Arī šobrīd 
Agrita mācās – tiek apgūta sociālā 
darba programma. Iegūtās zināšanas 
noder, rīkojot pasākumus – Vasar-
svētku dievkalpojumos bērniem tiek 
organizētas radošās darbnīcas, savu-
kārt Ziemassvētkos tiek aicināti bērni 
ar muzikālām dotībām, ansambļi.

Vēl Atzinības raksti tika piešķirti 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas mate-
mātikas skolotājai Inesei Rebokai par 
radošu un inovatīvu darbu, Kuldīgas 
2. vidusskolas sākumskolas skolotā-
jai Ligitai Mežkalnei par radošu un 
ilggadēju darbu, kā arī SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” transportlī-
dzekļu vadītājam Edgaram Aišpuram 
par ilggadēju un godprātīgu darbu.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

KārĻa jēKaBa ĪVāna foto

Bērni un mazbērni ir lielākais lolojums

Visi nozīmīgākie mirkļi iemūžināti fotogrāfijās, un pāris ar prieku 
priekšsēdētājai Ingai Bērziņai pastāstīja par ikkatru no tām.

Atzinība par kalpošanu un varēšanu

Pēc svētdienas dievkalpojuma usmas baznīcā Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un citi sveicēji godināja
 evaņģēlisti agritu Staško par nesavtīgu kalpošanu iedzīvotāju labā.

īpašā dzīves notikuma – 50 gadu 
kāzu jubilejas – apsveikumus 
Ilga un Gunārs Žanis Sokolovski 
ar ģimeni saņēma arī no Kuldī-
gas novada Domes priekšsēdētā-
jas Ingas Bērziņas.

Jubilāriem ir kupla ģimene, kas 
vienmēr turas kopā. Viesojoties 
Kuldīgas novada Domē, atmiņā ļoti 
bieži tika atsaukti ģimenes pasākumi 
un kopā pavadītais laiks.

Ilga un Gunārs ģimeni sāka veidot 
tālajā 1964. gadā, viss esot sācies ar 
skatienu mediķu ballē, pēc tam Kuldī-
gas kultūras namā. Vēlāk apprecējušies 
un ar vērienu nosvinējuši kāzas Zlēkās, 
Ilgas dzimtajā vietā. „Ar plostu cēlā-
mies pāri upei, jo tilta vēl nebija. Otrā 
pusē mūs gaidīja goda vārti,” atceras 
Ilgas kundze. Svinības esot notikušas 
trīs dienas, pēc vecām tradīcijām. „Tēvs 
bija izbrūvējis alu, tika līgta saimniece. 

Viesu pilna māja. Kā jau laukos!” 
stāsta Ilga.

Tūlīt pēc kāzām vīra kungs devās 
armijā uz Murmansku, kur dienēt nā-
cās trīs gadus. Gunārs Žanis: „Mājās 
es tiku bieži. Kā iedeva 10 brīvas 
dienas, tā braucu. Ar lidmašīnu no 
Murmanskas līdz Latvijai tiku vienā 
dienā. Ar vilcienu vajadzēja braukt 
trīs. Ieekonomēju daudz laika – va-
rēju vēl nedēļu mājā padzīvoties. 
Piemaksāju vien starpību starp 
vilciena un lidmašīnas biļeti, jo 
vilcienu mums apmaksāja.”

Ilgai darba mūžs aizvadīts aptie-
kā – tur nostrādāti 38 gadi. Savukārt 
Gunārs no 16 gadu vecuma strādājis 
„Vulkānā”. No darba aizgājis vien 
tad, kad ēkas pārstājušas eksistēt. 
Kā pats atzīst, tagad par „Vulkānu” 
varot grāmatu uzrakstīt. 

Brīvajos brīžos kopīgi iets uz de-

jām. Tajā laikā katrai iestādei bija savi 
pulciņi un izklaides. Vīrs skaidro: 
„„Vulkānam” bija deju kolektīvs, kurā 
ar Ilgu dejojām 60.            gados. Un kam 
tad orķestris nebija? Katrai iestādei!”

Savulaik regulāri ar bērniem de-
vušies laivu izbraucienos, pat uz 4 
– 5 dienām, un arī bērniem iemācīts, 
cik svarīgi brīvo laiku pavadīt kopā 
ar ģimeni. „Nu jau astoņus gadus 
ar laivām braucam Jāņos, vienalga 
kādi laikapstākļi,” stāsta dēls Ģirts.

Ilga un Gunārs joprojām vasarās 
brauc uz Zlēkām, lai koptu zemīti. 
Gunāra kungs ir kaislīgs mednieks. 
Ar to tagad aizrāvušies arī bērni – 
dēls Ģirts un meita Elita. 

Ģimene lepojas ar pieciem maz-
bērniem un diviem mazmazbērniem.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ģimenes arhīva foto

Ģimenē galvenā ir saticība

Konkurss līdzfinansējuma saņemšanai
Kuldīgas novada Dome izsludina konkursu par Kuldīgas novada pašvaldības 

finansējuma saņemšanu 2015. gadā:
• kultūras pasākumiem, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru 

darbība saistīta ar kultūras jomu, līdz 2015. gada 10. janvārim;
• sporta klubiem un komandām, pasākumiem un individuālajiem sportistiem 

līdz 2015. gada 13. janvāra plkst.18.00.
Pieteikumi jāiesniedz Kuldīgas novada Domē (Baznīcas iela 1, Kuldīga). 

Pieteikumu anketas, atskaite un nolikums mājaslapā www. kuldiga.lv.

Ilga un gunārs ar lepnumu šogad apmeklēja mazmeitas
 Loretas 9. klases izlaidumu Kuldīgas pamatskolā.

Kuldīgas novada muzejs aicina iedzīvotājus palīdzēt 
vēstures ekspozīcijas „Kuldīga pirms mums” veidošanā.

aicinām atsaukties kuldīdzniekus, kuru īpašumā saglabājušās liecības, kas raksturo 19. gs. Kuldīgas rūpniecību:
• fabriku – „meteor”, levinsona un Hiršmana ražotās adatas;
• līčes degvīna fabrikas pudeles;
• aptiekāru – Gabes, Kozaka un Palcnera ražoto minerālūdens un limonādes pudeles;
• Jansona alus fabrikas pudeles;
• iepakojumi no Goldberga un „Wenus” parfimērijas un ziepju fabrikām;
• citi ražojumi vai iepakojumi, uz kuriem redzams Kuldīgas senais nosaukums Goldingen.
lūdzam rakstīt e-pastā: kuldigasmuzejs@inbox.lv vai zvanīt, tālr. 26005212.
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SPOrTa PaSāKumI DECEmBrĪ

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Kuldīgas novadā ir spēkā saistošie noteikumi nr. 2012/23 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā” (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 2012. gada 25. oktobra sēdes lēmumu 
(prot. nr. 14., p. 25.)).
Ņemot vērā ekonomisko situāciju un nepieciešamību atbalstīt vispusīgas izglītības apguvi, nepieciešams saistošos noteikumus papildināt ar citām izglītojamo kategorijām, kuras var saņemt kompensāciju no 
pašvaldības 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, nosakot vienādus atvieglojumus gan vispārizglītojošo 
skolu izglītojamiem, gan izglītojamiem, kas iegūst vidējo profesionālo izglītību Kuldīgas novadā.
Bez tam pašvaldība, izvērtējot budžeta iespējas, vēlas noteikt braukšanas maksas atvieglojumus arī personām, kas vecākas par 75 gadiem, piešķirot tiesības katru mēnesi bez maksas veikt braucienus 
sabiedriskajā transportā noteiktā vērtībā. 
nepieciešams precizēt arī citus saistošo noteikumu punktus, precizēt to, kas pieņem lēmumus par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu un braukšanas izdevumu segšanas kārtību. Tā kā satiksmes 
autobusos ir iespēja norēķināties par braucienu, izmantojot e-talonu, jānosaka kārtība, kādā e-taloni iegādājami, lietojami un veicami norēķini par braucieniem satiksmes autobusos.  
Tā kā grozījumi esošajos saistošajos noteikumos ir apjomīgi, lietderīgi izdot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts saistošie noteikumi „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā” nosaka braukšanas maksas atvieglojumus Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā dažādu kategoriju izglītojamiem 
un senioriem, kā arī nosaka kārtību, kādā notiek e-talonu iegāde, norēķināšanās par braucieniem, kā arī kārtību, kā tiek kompensēti izdevumi par braucieniem satiksmes autobusos, kur nav iespējams 
lietot e-talonus, un kā tiek kompensēti izdevumi vecākiem izglītojamo nogādāšanai uz un no mācību iestādes.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Finansējums no pašvaldības budžeta, lai pārvadātājam kompensētu zaudējumus, kas saistīti ar braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot 
braukšanas maksas atvieglojumus saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, tiks ņemts vērā, sastādot ikgadējo pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā nav attiecināma.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām Jaunas struktūras nav jāveido. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Konsultācijas ar pašvaldības speciālistiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, izglītības iestāžu vadītājiem.

Izdoti saskaņā  ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
8. punktu un sabiedriskā transporta pakalpojumu  likuma 14. panta trešo daļu.

I Vispārīgais jautājums
 1. saistošie noteikumi nosaka braukšanas maksas atvieglojumus 

sabiedriskajā transportā Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, kā arī 
nosaka kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 
sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglī-
tības, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 
(turpmāk tekstā – izglītojamie), kuri iegūst izglītību Kuldīgas novada izglītības 
iestādēs, kā arī Kuldīgas novada iedzīvotājiem, kas vecāki par 75 gadiem. 

II Personu kategorijas, kurām ir tiesības uz braukšanas 
maksas atvieglojumiem
2. mācību gada laikā tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem 100% 

apmērā vienā maršrutā sabiedriskajos transportlīdzekļos reģionālajos starp-
pilsētu un vietējas nozīmes maršrutos Kuldīgas novada teritorijā,  ja braucieni 
saistīti ar nokļūšanu no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ,  ir:

2.1. Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamiem, 
kas izglītību iegūst kādā Kuldīgas novada vispārējās, profesionālās un profe-
sionālās ievirzes izglītības iestādē;

2.2. ārpus Kuldīgas novada administratīvās teritorijas dzīvojošajiem izglī-
tojamiem, kas izglītību iegūst kādā Kuldīgas novada vispārējās, profesionālās 
vai profesionālās ievirzes sporta, mūzikas un mākslas izglītības iestādē.

3. Gadījumos, kad attālums no dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā 
transporta pieturai ir lielāks par 5 kilometriem vai sabiedriskais transports 
nekursē atbilstošajos laikos un ja attiecīgajos maršrutos un laikā netiek 
nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo pārvadājumiem, Kuldīgas 
novada pašvaldība kompensē izglītojamo vecākiem vai citiem izglītojamā 
likumiskajiem pārstāvjiem izdevumus izglītojamā nogādāšanai izglītības ies-
tādē un atpakaļ ar personīgo transportlīdzekli šajos saistošajos noteikumos 
noteiktajā kārtībā un apmērā. 

4. Tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem 100% apmērā sa-
biedriskajos transportlīdzekļos reģionālajos starppilsētu un vietējas nozīmes 
maršrutos Kuldīgas novada teritorijā, bet ne vairāk kā euR 5,00 mēnesī, ir 
Kuldīgas novadā deklarētām personām, kuras vecākas par 75 gadiem.

5. Pagasta pārvalžu organizētajos skolēnu pārvadājumos saistošo noteiku-
mu 2.,  3. un 4. punktā minēto kategoriju personas tiek pārvadātas bez maksas.

6. Visiem saistošajos noteikumos nosauktajiem izglītojamiem ir tiesības 
saņemt kompensāciju par braukšanas izdevumiem 100% apmērā arī par 
braucieniem Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā no dzīvesvietas līdz 
pasākuma norises vietai un atpakaļ, lai piedalītos Kuldīgas novada pašvaldī-
bas apstiprinātos papildizglītības pasākumos vai ar izglītības apguvi saistītos 
pasākumos.

7. Pasažieriem ir tiesības saņemt tikai viena veida attiecīgajai pasažieru 
kategorijai noteikto braukšanas maksas atvieglojumu. 

8. Pašvaldība nesedz transporta izdevumus: 
8.1. izglītojamajiem maršrutos, kuros tiek nodrošināts pašvaldības trans-

ports izglītojamo pārvadājumiem;
8.2. izglītojamo pārvadājumiem brīvdienās, svētku dienās, izglītojamo 

brīvdienās, kā arī dienās, kad mācības skolā nenotiek.
III Transporta izdevumu segšanas kārtība izglītojamiem
9. Izglītojamajiem sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijām tiek 

noteikti šādi kompensāciju veidi: 
 9.1. autobusos, kur norēķinus iespējams veikt ar e-talonu – izsniedzot 

elektronisko viedkarti (turpmāk tekstā – e-talons); 
9.2. pārējo sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju autobusos – 

kompensējot iegādāto biļešu vērtību;
9.3. šo saistošo noteikumu 3. punktā noteiktajos gadījumos kompensācijas 

apmērs tiek aprēķināts, euR 0,10 (10 centus) reizinot ar izglītojamā nogādā-
šanai no dzīvesvietas izglītības iestādē un atpakaļ nobraukto kilometru skaitu 
dienā un reizinot ar izglītības iestādes apmeklējumu skaitu mēnesī.

10. uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā iestājoties izglītības 
iestādē, izglītojamo vecāki vai personas, kas viņus aizstāj (turpmāk – vecāki) 
Kuldīgas novada attiecīgajā pagasta pārvaldē (ja izglītojamā dzīvesvieta 
atrodas ārpus Kuldīgas pilsētas robežām) vai izglītības iestādē (ja izglītojamā 
dzīvesvieta atrodas Kuldīgas pilsētā vai ārpus Kuldīgas novada administra-
tīvās teritorijas robežām) iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu par viena 
braukšanas atvieglojuma veida saņemšanu: 

10.1. sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai, ja 
nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ tiek izmantoti saistošo noteikumu  
9.2. apakšpunktā noteikto sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju 
autobusi (1. pielikums); 

 10.2. personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai, ja 
nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ tiek izmantots personīgais transports 
(2. pielikums); 

10.3. izglītojamo, kuri nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ izmanto auto-
busus, kuros iespējami norēķini ar e-taloniem, likumiskie pārstāvji vai pilngadīgi 
izglītojamie izglītības iestādē iesniedz individuālo pieteikumu personalizētās 
viedkartes (e–talona) saņemšanai (turpmāk tekstā – pieteikums) (3. pielikums).

11. Izglītības iestāde nekavējoties apkopo un pārbauda e-talonu saņemša-
nai iesniegtos pieteikumus un tajos norādīto informācijas patiesumu un kopā ar 
maksājumu apliecinošu dokumentu (tikai jauna e-talona saņemšanai saskaņā 
ar saistošo noteikumu 12. punktu) iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai 
vai pagastu pārvaldei, kas 2 (divu) nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas 
nodrošina e-talona  pasūtīšanu, saņemšanu un nodošanu izglītības iestādei, 
kura savukārt nodrošina e-talonu izsniegšanu izglītojamajiem. 

12. Ja e-talons nozaudēts, nolaupīts vai citu iemeslu dēļ nav izglītojamā 
rīcībā, vai tas ticis bloķēts tā derīguma termiņa laikā, vai nav tehniskā vai 
lietošanas kārtībā izglītojamā vainas dēļ, jauna e-talona saņemšanai izglīto-
jamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgi izglītojamie maksā jauna e-talona 
saņemšanas maksu euR 3,45, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli, par 
jauna e-talona izgatavošanu. Ja maksa par jauna e-talona izgatavošanu netiek 
samaksāta, izglītojamajam jaunu e-talonu neizsniedz. 

13. e-talona izgatavošanas laikā izglītojamie satiksmes autobusos izmanto 
biļešu sistēmu.

14. sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai izglītoja-
mo vecāki līdz katra mēneša 7. datumam Kuldīgas novada attiecīgajā pagasta 
pārvaldē (ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas ārpus Kuldīgas pilsētas robežām) 
vai izglītības iestādē (ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas Kuldīgas pilsētā vai 
ārpus Kuldīgas novada administratīvās teritorijas robežām) iesniedz iesnie-
gumu un braukšanas biļetes, kas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, 
norādot maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu. 

 15. Izglītības iestādes līdz katra mēneša 14. datumam  pārbauda biļešu 
atbilstību izglītojamā skolas apmeklējumam, izglītojamā vai tā likumiskā 
pārstāvja iesniegumam un biļetēm, pievieno  izziņu par izglītības iestādes 

apmeklējumu iepriekšējā mēnesī (4. pielikums) un nodod Kuldīgas novada 
pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļai apmaksai. Pagastu pārvaldes 
izglītojamo vai to likumisko pārstāvju iesniegumu un biļešu atbilstību izglītības 
iestādes apmeklējumam pārbauda, salīdzinot ar izglītības iestāžu sniegto in-
formāciju, un pēc tam nodod apmaksai Kuldīgas novada pašvaldības Finanšu 
un ekonomikas nodaļai. 

16. aprēķinus par kompensācijas apmēru un kompensācijas izmaksu 
iesnieguma veidlapā norādītai personai līdz katra mēneša pēdējai darba dienai 
veic Kuldīgas novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa. 

17. e-talonu lietošanas pamatotību pārbauda pašvaldības norīkots darbi-
nieks, salīdzinot veiktos braucienus ar izglītības iestāžu iesniegto informāciju 
par izglītības iestādes apmeklējumiem.

IV Transporta izdevumu segšana personām, kas 
vecākas par 75 gadiem
18. saistošo noteikumu 4. punktā minētajām personām sabiedriskā 

transporta izdevumu kompensācijām tiek noteikti šādi kompensāciju veidi: 
 18.1. autobusos, kur norēķinus iespējams veikt ar e-talonu, – izsniedzot 

elektronisko viedkarti (turpmāk tekstā – e-talons) ar mēneša limitu euR 5,00; 
18.2. pārējo sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju autobusos – 

kompensējot iegādāto biļešu vērtību (mēnesī ne vairāk kā euR 5,00);
18.3. lai saņemtu e-talonu, saistošo noteikumu 4. punktā minētās personas, 

kas deklarētas Kuldīgas pilsētā, iesniedz pašvaldības aģentūrā „sociālais die-
nests”, bet Kuldīgas novada pagastu teritorijās deklarētās personas iesniedz 
attiecīgajā pagasta pārvaldē individuālo pieteikumu personalizētās viedkartes 
(e–talona) saņemšanai (3. pielikums).

19. sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai  saistošo 
noteikumu 4. punktā minētās personas līdz nākamā mēneša 7. datumam 
iesniedz p/a „sociālais dienests” vai Kuldīgas novada attiecīgajā pagasta 
pārvaldē iesniegumu kompensācijas saņemšanai, kam pievienotas brauk-
šanas biļetes. 

20. aprēķinus par kompensācijas apmēru un kompensācijas izmaksu 
iesnieguma veidlapā norādītai personai līdz katra mēneša pēdējai darba dienai 
veic Kuldīgas novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa.

V Personu, kam noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, 
pienākumi un atbildība
21. Personas, kam piešķirti  braukšanas maksas atvieglojumi, nedrīkst šos 

braukšanas maksas atvieglojumus nodot citām personām (piemēram, nododot 
citu personu rīcībā savu personalizēto e-talonu vai iesniedzot apmaksai biļetes 
par citu personu braucieniem sabiedriskajos transporta līdzekļos).

22. Ja tiek konstatēti saistošo noteikumu 21. punktā minētie pārkāpumi, 
personai, kurai braukšanas atvieglojumi tikuši piešķirti saskaņā ar šiem saisto-
šajiem noteikumiem, tiek atņemtas tiesības uz šiem braukšanas atvieglojumiem 
turpmāk vai braukšanas maksas kompensāciju par izmantotajiem braucieniem 
no pārkāpuma fakta konstatēšanas brīža. 

VI   noslēguma jautājumi
23. saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kuldīgas novada Vēstis” un 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas, izņemot II nodaļas 4. punktu 
un IV nodaļu, kas stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.

24. ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Kuldīgas 
novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 2012/23 „Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā”, kas apstiprināti ar Kuldīgas novada 
domes 2012. gada 25. oktobra sēdes lēmumu (prot. nr. 14., p. 25). 

saistošie noteikumi nr. 2014/13 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem 
Kuldīgas novadā”

26.XII 11.00 a.Grandberga un J.Vilerta piemiņas turnīrs šahā; Knss šaha klubs, Kalna iela 6, Kuldīga
27.XII 10.00 ziemassvētku turnīrs volejbolā ģimeņu komandām; Knss manēža, dzirnavu iela 13, Kuldīga
27.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts galda tenisā; Knss, Piltenes iela 25, Kuldīga
28.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; Knss halle, Piltenes iela 25, Kuldīgā
28.XII 14.00 latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: „Kuldīga” – FK „Kurši 2”; Knss halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
29.XII 11.00 ziemassvētku turnīrs šahā jauniešiem; Knss šaha klubs, Kalna iela 6, Kuldīga
30.XII 10.00 Kurzemes jaunatnes ziemas čempionāts futbolā u-13; Knss halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

22. decembrī
11.00 – 14.00 – folkloras diena „Vilks un 
kaza”.
23. decembrī
11.00 – 14.00 – ziemassvētku rotājumu 
darbnīca;
11.00 – 14.00 – sveču liešana.
29. decembrī
11.00 – 13.00 – mūzikas diena, 5. – 9. klašu 
koru sadziedāšanās;

11.00 – 14.00 – karaoke, „brīvais mikrofons” 
dziesmu draugiem.
30. decembrī
11.00 – 14.00 – vides spēles.
2. janvārī
11.00 – 14.00 – stāstām anekdotes;
11.00 – 14.00 – cepam piparkūkas;
11.00 – 14.00 – mūsdienu dejas.
nodarbības notiks Kuldīgas novada Bērnu 
un jauniešu centrā, 1905. gada 10, Kuldīgā.

radošās darbnīcas ziemas brīvlaikā
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs aicina 1. – 4. klašu skolēnus 

apmeklēt ziemas brīvdienu radošās darbnīcas.

Filma par kuldīdzniekiem
Skrundas televīzijas izveidotā filmu cikla „Kuldīgas novada valdzinājums” trešā filma „Kuldīgas labumu 

stāsts” būs skatāma 27. decembrī 18.30 kanālā Re:TV. Filma stāsta par uzņēmīgo cilvēku – amatnieku un 
mājražotāju – apvienošanos kooperatīvā „Kuldīgas labumi” un viņu pievēršanos uzņēmējdarbībai.



C mYK

2014. gada 22. 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
P. 22.XII 16.30 7. rŪĶĪTIS Vācija, 2014 
O.  23.XII 17.00 Ilgums 1’30”. 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,
O. 23.XII 19.00  ilgums 1’32”. asa sižeta trilleris
c. 25.XII 17.00 līdz 16. g.v. – neiesakām

P. 26.XII 14.00 SnIEga KaraLIEnE 2
s. 27.XII 16.30 Krievija, 2014
sv. 28.XII 15.00 Ilgums 1’20”
P. 29.XII 16.00 Ģimenes animācijas filma
P. 29.XII 17.30 Filma dublēta latviešu valodā
c. 01.I 16.00

P. 26.XII 18.00 PIrmS ES aIzEju guLēT
s. 27.XII 18.00 lielbritānija, Francija, zviedrija 
sv. 28.XII 17.00 2014, ilgums 1’32”
P. 29.XII 19.00 Trilleris, mistika
c. 1.I 18.00  līdz 16 g. v.  – neiesakām

Pirmdien, 22. decembrī, 18.00 Kuldīgas kultūras centrā – koncerts „„Stariņa” 
ziemassvētki”.

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.

Piektdien, 26. decembrī, 16.00 Kuldīgas kultūras centrā – „Solem” ziemassvētku 
mīļkoncerts.

Piektdien, 26. decembrī, 18.00 sv.annas baznīcā – ziemassvētku koncerts 
„Pieskarties brīnumam”. endija aleksandra un dainis skutelis, Juris Kristons 
(taustiņi), māris Kupčs (ģitāra). Ieeja –  euR 8. Biļetes KKc un www.bilesuparadize.lv.

sestdien, 27. decembrī, 15.00 Kuldīgas kultūras centrā – ziemassvētku eglīte 
bērniem.

ēDOLē
22. decembrī 12.00 – eglīte pirmsskolas 

vecuma bērniem. Pasākumā ieradīsies 
ziemassvētku 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”. 

31. decembrī 22.00 – Vecgada vakara 
balle. Ieeja no 16 gadiem. Ierašanās – bal-
les tērpos. Ieejas kartes (euR 2) iegādāties 
pagasta kasē līdz 23. decembrim.

guDEnIEKOS
26. decembrī 21.00 Gudenieku kultūras 

namā – atpūtas vakars. Ieeja –  euR 3.
ĪVanDē
Visu mēnesi – mākslinieces marijas 

Freibergas izstāde.
27. decembrī 21.00 Īvandes muižā – 

Jaungada balle. spēlēs grupa „saulvējā”. 
Ieeja –  euR 2.

KaBILē
līdz 30. janvārim   Kabiles bibliotēkā – 

„eņģeļi pār Kabili” (Kabiles skolas zīmēša-
nas pulciņa bērnu darbi).

27. decembrī 17.00 saieta namā – 
pirmsskolas vecuma bērnu eglīte; muzi-
kāla izrāde „ziemassvētki pie krustmātes 
mŪmŪ” un rotaļas 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.)

27. decembrī 22.00 – 3.00 saieta 
namā – Vecgada balle. spēlēs muzikālā ap-
vienība „duets” no liepājas. Ieeja – euR 3, 
pēc 23.00 – euR 4. līdzi jāņem groziņi. 
Galdiņu rezervēšana pa tālr. 25618976.

KurmāLē
26. decembrī 12.00 vai 14.00 pagas-

ta pasākumu zālē – pie eglītes gaidīti 
pirmsskolas vecuma bērni un viņu vecāki. 
dāvaniņu pasniegs pasākumā. aicinām 
izvēlēties sev piemērotāko laiku.

31. decembrī 22.00 – 4.00 pagasta 
pasākumu zālē – Jaunā gada sagaidīšana 
un balle. aicinām līdz 23. decembrim iegā-
dāties vai pieteikt ieejas biļetes un rezervēt 
galdiņu. Ieeja – euR 3.

LaIDOS
Pirmdienās 18.00 – 20.00 brīvā laika 

pavadīšanas centrā – spēļu istaba. ce-
turtdienās 9.00 – 15.00 – iespēja apgūt 
datora pamatprasmes. Informācija pa 
tālr. 20222398.

līdz 31. decembrim sermītes bibliotē-
kā – izstāde „Pārsliņa viegliņa...”, laumas 
Briedes un lienes Šprunkas tamborētas 
sniegpārsliņas.

25. decembrī 17.00 Valtaiķu baznīcā – 
ziemassvētku dievkalpojums. Transports uz 
baznīcu: laidi – 16.15; Jaunbrēdiķi – 16.20; 
Vanga – 16.25; sermīte – 16.30.

PaDurē
līdz 31. decembrim Padures pagasta 

bibliotēkā – padurnieku veidota fotoizstāde 
„mans pagasts”; andras Rēvaldes darinātie 

dāvanu iesaiņojumi.
5. janvārī 18.00 Padures pagasta pār-

valdē sāksies jauns Ineses Prisjolkovas 
semināru cikls. Jautājumi un pieteikšanās 
e-pastā: visock@inbox.lv.

PELČOS
decembrī bibliotēkā izstāde – Jolantas 

alkšares (Vilgāle) izšuvumi krustdūrienā; 
ziemassvētku kartīšu izstāde. 

25. decembrī 12.00 tautas namā – kon-
certs „ziemassvētki atnākuši”. Viesosies 
kapela „Kā ir, tā ir” no snēpeles. Pēc kon-
certa laukumā pie tautas nama rotaļas un 
laimes liešana.  

27. decembrī 11.00 „Pagrabiņā” – pasa-
ku karnevāls. Ierašanās maskās.

30. decembrī 21.00 tautas namā – 
Vecgada balle kopā ar grupu „Tomēr jāpa-
domā”. Biļetes iepriekšpārdošanā pagasta 
pārvaldē euR 2, balles dienā – euR 3.

rEnDā
līdz 31. decembrim bibliotēkā – TTms 

studijas „Kuldīgas palete” dalībnieka Gunta 
Obodņikova darbu izstāde.

rumBā
Katru dienu līdz ziemassvētkiem Rumbas 

pagasta bibliotēkā – radošā darbnīca bērniem.
Visu decembri bibliotēkā – dzintara 

lejas fotogrāfiju izstāde „Gudenieku suiti”.
SnēPELē
decembrī bibliotēkā – Turlavas bib-

liotēkas vadītājas sandras Brantevicas 
fotogrāfiju izstāde; izstāde „ziemassvētku 
brīnums”; datorapmācības kursi pirmssko-

las sagatavošanas grupas bērniem.
30. decembrī 17.00 – eglīte pirmsskolas 

vecuma bērniem „Brīnumu gaidot!”
31. decembrī 21.00 – Jaungada nakts 

balle ar grupu „lietus blūzs” no lapmežcie-
ma (pieteikties līdz 23. decembrim kultūras 
namā, klāti galdi).

TurLaVā
līdz 30. janvārim bibliotēkā – rokdarbu 

izstāde „Četras čaklas ķikurnieces”; b/d 
grupas „lāčuks” radošo darbu izstāde 
„skaitam un zīmējam līdz 10”; pagarināta 
lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu 
un jauniešu žūrija 2014”.

25. decembrī 22.00 kultūras namā – 
ziemassvētku balle; pārsteigumi.

31. decembrī pēc pusnakts kultūras 
namā – karnevāls.

29. janvārī Turlavas bibliotēkā – ķi-
kurniece Iveta Pļaviņa dalīsies savās 
prasmēs – zāļu tējas, masāža un citas 
veselīgas lietas.

Vārmē
24. decembrī 16.00 sv. miķeļa baznī-

cā – ziemassvētku dievkalpojums. Piedalās 
Vārmes JVa „atbalss”.

25. decembrī 10.00 sv. miķeļa baznī-
cā – ziemassvētku dievkalpojums.

31. decembrī 23.00 sporta hallē – Jaunā 
gada balle. spēlēs grupa „Varavīksne”. Ie-
eja –  euR 4; bērniem un jauniešiem līdz 15 
g. v. tikai vecāku pavadībā ieeja euR 2. Balle 
pie galdiņiem ar groziņiem; iespēja iepriekš 
rezervēt pa tālr. 27884937; 63345306.

Laimi 2015. gadā 
viens otram vēlēsim 

Pilsētas dārzā – 
uz brīvdabas kino „goldingen Knight 

Cinema” ekrāna:

23.00 –   Kuldīgas novada notikumu atskats;
23.45 –   Kuldīgas novada domes 
 priekšsēdētājas Ingas Bērziņas 
 uzruna.
00.00 –  svētku salūts uz Ventas vecā tilta.

Nākamā gada festivālā „Live Fest 2015” Kuldīgā vieni no galvenajiem 
māksliniekiem būs Zviedrijas 80. gadu ikoniskā grupa „Secret Service” un 
70. gadu „glamrock” grupa „The Sweet”.

„Secret Service” ir leģendāra zviedru „pop/new wave” grupa, kas dibi-
nāta 1979. gadā. Viņu pirmais singls „Oh Susie” kļuva par hitu Zviedrijā 
un vairākās citās Eiropas valstīs, kā arī Dienvidamerikā. „Oh Susie” bija 
dziesma numur viens 29 pasaules valstu topos. Albums ar tādu pašu no-
saukumu iekļāva vēl vienu citu viņu hitu – „Ten O’Clock Postman”. Tam 
sekoja citi veiksmīgi muzikāli gabali, to skaitā kopdarbs ar ABBA Agnetha 
Faltskog „The Way You Are”, kas ieguva Zelta dziesmas statusu Zviedrijā.

„The Sweet” panākumu stāsts aizsākās 1970. gadā. Grupai bija lieli 
panākumi Lielbritānijas topos ar trīspadsmit „Top 20” hitiem 70. gados, 
ar „Block Buster!”  topa augšgalā, kam sekoja trīs nr. 2 hiti „Hell Raiser”, 
„The Ballroom Blitz”  un „Teenage Rampage”.

Festivāls „Live Fest 15” Kuldīgā notiks jau trešo gadu un pulcēs gan vie-
tējās, gan pasaules mēroga zvaigznes, lai sniegtu neaizmirstamus koncertus 
Kuldīgas estrādē 7. un 8. augustā. Biļetes jau pieejamas www.bilesuparadize.
lv un visās „Biļešu paradīzes” kasēs.

SIgnETa rEImanE, sabiedrisko attiecību speciāliste

zināmi pirmie 
„Live Fest 2015” dalībnieki

InESE SuLOjEVa, 
Būvniecības nodaļas 
vadītājas vietniece

Jau vairākus gadus man ir tas 
gods ar dekorācijām veidot pilsētas 
tēlu dažādos gadskārtas svētkos.

Ziemassvētki ir īpašs, maģisks 
laiks, kad jūtam sirds siltumu, ko 
rada mūsu tuvinieki, draugi un 
svētku noskaņa.

Pirmajā gadā, kad dekorēju pil-
sētu, pašvaldības krājumā bija 
metāla egles karkass un krāsainas 
skārda sniega pārsliņas. Krīzes 
gadā Liepājas ielas rotāšanai iepirku 
gaismas vada caurules un, kolē-
ģiem palīdzot, viju stilizētus zarus 
ar mantiņām tajos. Izmantoju arī 
esošās skārda sniega pārslas, kuras 
tika pārkrāsotas un izveidoti „pārslu 
kubi”. No veca ielu apgaismojuma 
staba tapa romantisks Ziemassvētku 
lukturis, kas pilsētu rotā arī šogad 
kompozīcijā ar eņģeļiem. Savukārt 
no lietotas metāla armatūras tika 
izveidoti kuba karkasi, kurus apviju 
ar lampiņu virtenēm. Kaut arī valstī 
tas bija ekonomiski grūts laiks, ar 
minimāliem līdzekļiem pilsētā bija 
jāpanāk brīnumainā Ziemassvētku 
noskaņa.

Jau augusta beigās tiek izstrā-
dāta Ziemassvētku koncepcija un 
izvērtēts rotājumu un gaismas vir-
teņu tehniskais stāvoklis. Tad tiek 
sagādāti nepieciešamie materiāli to 
atjaunošanai un gatavota dokumen-
tācija jaunu rotājumu iepirkumam. 
Katru gadu cenšos pilsētu sagatavot 
svētkiem tā, lai Ziemassvētku deko-
rāciju izvietošana nebūtu analoga 
iepriekšējai.

Šogad mūsu pilsētā lielākoties 
izvietoti atjaunotie rotājumi. Ir iegā-
dātas arī jaunas dekorācijas – krīto-
šās lāstekas Semināra parkā, pārslas 
un lietutiņš Stendes ielā, mirdzošie 
rotājumi lielajās pilsētas eglēs, vēj- 
lukturi Liepājas ielā. Īpašs prieks 
par skolēnu, audzinātāju un vecāku 
atsaucību un līdzdalību rotājumu 
gatavošanā. Manuprāt, jo vairāk mēs 
paši iesaistāmies svētku dekorāciju 
izgatavošanā, jo sirsnīgāk mirdz 
mūsu pilsēta. Paldies jums visiem!

Šis gads arī manā ģimenē ir 
ļoti īpašs. Virs viesistabas durvīm 
novietota Ziemassvētku zeķe, kurā 
regulāri var atrast rūķa sarūpētu 
gardumiņu. Ziemassvētku vecīti jo 
īpaši gaida mana trīsgadīgā meitiņa. 
Vienu dienu viņa jautā: „Mammīt, 
kad rūķis atnesīs dāvaniņas, vai 
kaķis rūķi neapēdīs?” Nācās stāstīt 
un skaidrot, ka rūķis dāvaniņas 
atnesīs tik klusi, klusi, ka mēs viņu 
nemanīsim!

Novēlu, lai katrā mājā ienāk 
Ziemassvētku rūķis, kas palīdz rast 
labestību un mīlestību ikvienā sirdī. 
Novēlu nebaidīties un justies kā 
bērnībā, atrast laiku un izbaudīt ma-
ģisko lampiņu mirdzumu un svētku 
noskaņu pilsētā! Laimes pilnu 2015. 
Kazas gadu!

Pilsētā un 
mājās ienāk 

mīlestība


