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šajā numurā

Sāksies 
brīnumu laiks 
> 3. lpp.

Triju Zvaigžņu ordenis 
volejbola trenerei 
> 7. lpp.

Goda balvas 
pasniegšana
> 4.-5. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

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

Latvijas valsts svētkos, 18. no-
vembrī, tradicionāli tiek godi-
nāti cilvēki, ar kuriem novads 
lepojas – cilvēki, kuri veicinājuši 
novada tautsaimniecību, izglītību, 
pārvaldi un kultūru. Šogad Kul-
dīgas novada Domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa sveica 13 Goda 
balvas ieguvējus.

Balvas šogad saņēma Atis Guni-
valdis Bērtiņš, kolekcionārs, grāmatas 
„Latviešu skaņuplašu vēsture” autors, 
Agris Dzenis, vēsturnieks, monogrā-
fijas „Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri 
Rietumlatvijā. Septiņsimt gadus ilga 
brīvības saglabāšanas pieredze” un 
„Kuldīgas pils senās Kurzemes sirds” 
autors, Daina Girvaite, Pelču pagasta 
bibliotēkas vadītāja, Pērs Villijs Far-
gestads, Drobakas restaurācijas centra 
vadītājs un eksperts, Lidija Jansone, 
etnogrāfiskā ansambļa „Gudenieku 
suiti” vadītāja, Inese Mauriņa, „Ineses 
tortes” īpašniece, Latvijas Amatnie-
cības kameras konditore, meistare, 
Agris Reinis, evaņģ. kristiešu drau-
dzes „Zilais Krusts” viceprezidents, 
Sarma Salceviča, ārste-neiroloģe, 
Inita Šneidere, Kuldīgas novada sporta 
skolas volejbola nodaļas vadītāja, 
Inita Turka, Mazo bērnu skolas sko-
lotāja, Sigita Vaivade, meža īpašnieku 
biedrības „Meža konsultants” valdes 
priekšsēdētāja, Laila Zudāne, V.Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāja, 
Dace Zvirbule, grāmatas „Kuldīgas 
slimnīcas stāsti” autore.

I.Bērziņa svētkos uzrunāja klāteso-
šos, vēršot uzmanību situācijai valstī 
un pasaulē, kā arī mūsu tautas piede-
rībai Latvijai. „Pasaulē ir vairāk nekā 
tūkstotis tautu, bet tikai nedaudziem 
ir sava valsts, un mums tā ir. Katram 
no mums būt piederīgam savai valstij 
nozīmē kaut ko citu. Man tās vispirms 
ir mājas – ģimene, darbs Kuldīgas 
novadā, vietā, kur esmu dzimusi un 
kur man ir dota iespēja strādāt. Jūtos 
piederīga šai vietai. Ikviens no jums 
un mēs visi kopā piederam Latvijai un 
to sajūtam. Mums ir sava valsts, savi 
simboli – karogs, valoda, dziesma,” 
priekšsēdētāja pauda.

Noslēdzot uzrunu, priekšsēdētāja 
bilda: „Mūs vieno kas kopīgs – mūsu 
Latvija! Dzīvosim un strādāsim tā, 
lai mums, kā teica arhibīskaps Jānis 
Vanags, gribas apskaut Latviju kā Māti, 
tāpat kā bērniņam gribas apskaut mam-
mu, gan no attāluma, gan klātesot. ”

Pēc svinīgās ceremonijas klāt-
esošos priecēja „Bellacord” orķes-
tra koncerts „Mariss Vētra. Rīga 
toreiz”. Tas bija stāsts par pagājušā 
gadsimta 20. un 30. gadu izcilāko 
latviešu un pasaules vieglo mūziku. 
Dziedošais aktieris Emīls Kivlenieks 
izpildīja slavenus valšus, fokstrotus, 
tango un izstāstīja īsus stāstus par 
trauksmaino un pārmaiņu skarto 20. 
gadu Rīgu, par tā laika spilgtākajām 
personībām un notikumiem – Lat-
vijas valsts proklamēšanu, Latvijas 
Universitātes dibināšanu, Raiņa un 
Aspazijas atgriešanos Rīgā, iepazī-

Godā cilvēkus, kas mīl savu darbu

šanos ar Jāzepu Vītolu, Frici Bārdu, 
Edvartu Virzu.

Pilsētas laukumā, Liepājas un 
Baznīcas ielā ikviens sildījās Gaismas 
ceļā, kas uzskatāms par senu Kuldīgas 
tradīciju. Šis gads Latvijā tiek atzīmēts 
Raiņa un Aspazijas zīmē, tāpēc no sve-
cītēm tika izveidoti abu dižgaru citāti. 
Pie ieejas 1905. gada parkā svecītes 
simbolizēja piemiņas liesmu par godu 
pasaules karos, brīvības cīņās, repre-
sijās un izsūtījumā bojā gājušajiem. 
Arī kuldīdznieki un viesi tika aicināti 
nolikt svecīti. Gaismas ceļu veidoja 
Kuldīgas skolu audzēkņi, Kuldīgas 
Jauniešu dome, Kuldīgas novada 
Bērnu un jauniešu centrs un Kuldīgas 
novada sporta skolas audzēkņi.

(Turpinājums 4. lpp.)

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa (1. rindā vidū) ar lepnumu šogad goda balvas 
pasniedza 13 cilvēkiem par veikumu novada labā.

SIgnETa LaPIņa,  sabiedrisko attiecību speciāliste
IEVaS BEnEFELDES foto

Liepājas ielā gaismas ceļā no svecītēm izveidoti raiņa un aspazijas citāti.

Pilsētas laukumu rotāja krāsaina svecīšu sakta.

Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrība ir pieņē-
musi lēmumu rīkot vienas dienas 
brīdinājuma streiku 27. novembrī.

Par piedalīšanos streikā pašval-
dību ir informējušas 11 Kuldīgas 
novada skolas un divi bērnudārzi, 
kopumā vairāk nekā 350 skolotāju 
un tehnisko darbinieku. Savukārt 
streikā nepiedalīsies un ierastajā 
ritmā strādās pirmsskolas izglītī-
bas iestāde „Bitīte”, sporta skola, 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 
centrs, Pelču speciālā internātpamat-
skola-attīstības centrs, E.Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skola, Kuldīgas 
pamatskolas Basu filiāle un Kuldīgas 
2. vidusskolas Rendas filiāle.

Kopš Latvijas valsts neatkarības 
atjaunošanas izglītības nozare ir 
pārdzīvojusi daudzas reformas. 
Skolotāji un izglītības iestāžu vadī-
tāji ir noguruši no nepārtrauktajām 
pārmaiņām un neskaidrības par rīt-
dienu. Pavisam nesen izglītībā tika 
ieviests finansēšanas modelis „Nau-
da seko bērnam”, kas ir radījis lielas 
atšķirības skolotāju darba samaksā 
un šobrīd tiek kritizēts. Jau vairāk 
nekā gadu Izglītības un zinātnes mi-
nistrija sola ieviest jauno pedagogu 
atalgojuma modeli, kurā noteikta 
cita samaksas kārtība. Nespējot 
vienoties ar sociālajiem partneriem 
par veicamajām reformām, valdība 
vasarā izveidoja darba grupu, kuru 
vadīja Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma un kura uz sarunu aicināja 
katru no 119 Latvijas pašvaldībām.

Kuldīgas novadu pārstāvēju es 
un Izglītības nodaļas vadītāja Santa 
Dubure. Mums bija iespēja 5 minūšu 
prezentācijā izcelt Kuldīgas novada 
prioritātes izglītībā, kā arī runāt par 
izaicinājumiem, kas mūs sagaidīs 
turpmākajos gados. Jāatzīmē, ka sa-
runām ar novadiem tika patērēts ilgs 
laiks un iesaistīti visi par izglītības 
reformām atbildīgie cilvēki valstī.

Diemžēl jāsecina, ka vismaz šo-
brīd rezultāta šim darbam nav. Paš-
valdībām nav skaidrības, kas notiks 
ar pedagogu atalgojumu un mazajām 
lauku skolām, kādu atalgojumu sa-
ņems bērnudārzu audzinātājas, kā arī 
citi jautājumi. Tāpēc arī ir saprotams 
izglītības iestāžu darbinieku lēmums 
piedalīties vienas dienas streikā 
un pievērst sabiedrības uzmanību 
sasāpējušiem un neatrisinātiem 
jautājumiem.

Kuldīgas novada pašvaldība 
ciena savus pedagogus un izglītības 
iestāžu tehniskos darbiniekus un 
uzskata, ka darbam ar mūsu bērniem 
ir jābūt novērtētam un atbilstoši 
atalgotam. Ceram, ka vienas dienas 
streikam būs rezultāts un skolotāji 
tiks sadzirdēti.

Darbam ar bērniem 
jābūt novērtētam
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Būvniecības komisijā 2015. gada oktobrī lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 

Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Lauksaimniecības šķūnis „Purvmaļi” un „Kalēji”, Ozolos, Rendas pagastā Būvprojekts
Liellopu novietnes pārbūve „Dīčas”, Rumbas pagastā Būvprojekts
20 kV GVL A624 (1-89) līnijas pārbūve Laidu pagastā, Kuldīgas novadā Vienkāršots tehniskais projekts
Labiekārtojuma elementu novietošana Parka ielā 22, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Virszemes autogāzes uzpildes moduļa uzstādīšana 
esošajā DUS Lapegļu ielā 1, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Upes ielā 9, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Pils ielā 6, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Siltumtrases pieslēgums Pilsētas laukumā 5, Kuldīgā Apliecinājuma karte 
Palīgēka „Sudrabiņi”, Vārmē, Vārmes pagastā Būvprojekts
Saimniecības ēka „Sudrabiņi”, Vārmē, Vārmes pagastā Būvprojekts
Saimniecības ēkas pārbūve Dzirnavu ielā 30, Kuldīgā Būvprojekts

Ražošanas ēku pārbūve Dārzniecības ielā 1, Dārzniecības ielā 3, Meistaru 
ielā 1, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Kokmateriālu uzglabāšanas un pārstrādes laukums Cepļa ielā 2, Kuldīgā Būvprojekts
DUS lietošanas veida maiņa bez pārbūves DUS lietošanas veida maiņa bez pārbūves Paskaidrojuma raksts
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Putnu ielā 5-2, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Šķūņa-noliktavas pārbūve par veikalu Šaurā ielā 7, Kuldīgā Būvprojekts
Lielīvandes muižas vecās dzīvojamās ēkas 
hidroizolācijas – drenāžas ierīkošana  „Ošnieki”, Īvandē, Īvandes pagastā Būvprojekts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Liellopu novietnes pārbūve „Dīčas”, Rumbas pagastā
Virszemes autogāzes uzpildes moduļa uzstādīšana esošā DUS Lapegļu ielā 1, Kuldīgā
Vienģimenes dzīvojamā māja Alsungas ielā 12, Kuldīgā
Ražošanas ēku pārbūve Dārzniecības ielā 1, Dārzniecības ielā 3, Meistaru ielā 1, Kuldīgā
Lielīvandes muižas vecās dzīvojamās ēkas hidroizolācijas – drenāžas 
ierīkošana „Ošnieki”, Īvandē, Īvandes pagastā

2015. gada septembrī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
TP7294, TP7327 (F-3) 0,4kV 
elektroapgādes tīklu rekons-
trukcija

Snēpelē, Snēpeles pagastā AS „Sadales tīkls”

TP7289, TP7327 (F-6) 0,4kV 
elektroapgādes tīklu rekons-
trukcija 

Snēpelē, Snēpeles pagastā AS „Sadales tīkls”

Meža ceļš 
AS „Latvijas Valsts meži” Dienvid-
kurzemes mežsaimniecības meža 
ceļš „Strazdiņu ceļš”

AS „Latvijas Valsts meži”

Tūristu atpūtas māja „Usmas Meķi”, Rendas pagastā SIA „Rendas Uplejas”
Dzīvojamās mājas jumta 
konstrukciju renovācija Baznīcas ielā 6, Kuldīgā

Margarita Salna
Nikolajs Salna

Meža ceļš Dienvidkurzemes mežsaimniecī-
bas meža ceļš „Briežu ceļš” AS „Latvijas Valsts meži”

Pirts pārbūve par viesu māju „Zāģeri”, Īvandes pagastā ZS „Zāģeri”
Viesu nama pārbūves 
2. kārta „Pirts”, Kurmāles pagastā Dzintars Pūkainis

Liellopu kūts pārbūve „Dīčas”, Rumbas pagastā Aleksandrs Rublāns

Dārza mājas pārbūve „Veldze nr. 55”, Ceriņu ielā 14, 
Rumbas pagastā Lorta Bukšteina

Dzīvojamā māja „Dīķi”, Rendas pagastā Valdis Kancāns
Zivju māja „Dīķrimzāti”, Rendas pagastā Valdis Kancāns
Dzīvojamā māja „Ciemgaļi”, Turlavas pagastā Aivars Junkers
Ražošanas ēka Dārzniecības ielā 1, Kuldīgā SIA „Stiga RM”
Zivju pārstrādes cehs „Vēži”, Pelču pagastā SIA „Anzāģe”
Mēslu krātuve „Mežvidi”, Turlavas pagastā Gundars Strauts
4 nojumes „Pilskalni”, Īvandes pagastā ZS „Pilskalni”

Ūdensapgādes tīklu 
būvniecība 1. kārta

Ventspils ielā posmā no Grants 
ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizā-
cijas tīklu būvniecība Ventspils 
ielā posmā no Grants ielas līdz 
Gravas ielai un ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas 
ielā posmā no Ventspils ielas līdz 
Gravas ielas nr. 1 iebrauktuvei, 
Kuldīgā

SIA „Kuldīgas ūdens”

Ūdensapgādes un sadzīves 
kanalizācijas tīklu būvniecība Klusā un Ausekļa ielā, Kuldīgā SIA „Kuldīgas ūdens”

Durvju ailes izbūve uz koplie-
tošanas kāpņu telpu Jelgavas ielā 1-3 SIA „Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi”
Sakaru komunikāciju 
attālinātā pakalpojuma 
mezgla izbūve

Jelgavas ielā 64, Dzelzceļa un 
Koku ielas krustojumā, Kuldīgā SIA „Lattelecom”

Lauksaimniecības šķūnis „Liepnieki”, Pelču pagastā Arnis Egle
Dzīvojamā māja „Liepnieki”, Pelču pagastā Arnis Egle

Publisko iepirkumu komisijā septembrī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņ. 

 datums Uzvarētājs

Topogrāfiskās uzmērīšanas, 
zemes kadastrālās uzmē-
rīšanas un zemes ierīcības 
pakalpojumi Kuldīgas novada 
pašvaldības vajadzībām

09.10.2015.  

Noslēgtas vispārīgās vienošanās par katru iepirkuma daļu ar sekojošiem pretendentiem: 
1) 1. daļa – topogrāfiskās uzmērīšanas pakalpojumi – SIA „Ģeodēzists”, reģ. nr. 41203006878; 
SIA „Metrum R”, reģ. nr. 40103802628 un SIA „Geo Pro”, reģ. nr. 40103450516; 
2) 2. daļa – zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi – SIA „Latvijasmērnieks.lv”, 
reģ. nr. 40003783960; SIA „Ģeodēzists”, reģ. nr. 41203006878 un SIA „Metrum R”, 
reģ. nr, 40103802628; 
3) 3. daļa – zemes ierīcības pakalpojumi – SIA „Latvijasmērnieks.lv”, reģ. nr. 40003783960; SIA 
„Ģeodēzists”, reģ. nr. 41203006878 un SIA „Metrum R”, reģ. nr. 40103802628 līdz 
EUR 41 999,99, bez PVN

Zupas virtuves pakalpojums 
Kuldīgas pilsētā 09.10.2015. Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja; EUR 0,95 (viena porcija), bez PVN

Ēdiena sagatavošana un 
piegāde PII „Ābelīte”, Kuldīgā, 
Kuldīgas novadā

15.10.2015. SIA „ERES”; EUR 1,70 (piedāvājuma cena EUR, bez PVN, 
ēdināšana 1 personai trīs reizes dienā)

Puķu trauku izgatavošana un 
piegāde Kuldīgas pilsētā 15.10.2015. Mārtiņš Līnis; EUR 9920,00, bez PVN

Autotransporta pakalpojumu 
nodrošināšana V.Plūdoņa Kul-
dīgas ģimnāzijas vajadzībām

22.10.2015. SIA „Sabiedriskais autobuss”; EUR 41999,99, bez PVN

Degvielas iegāde Kuldīgas no-
vada sporta skolas vajadzībām 22.10.2015. SIA „Lukoil Baltija R”; EUR 18 071,00, bez PVN

Kuldīgas novada pašvaldībai 
piederošo daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju remontdarbu 
veikšana

22.10.2015.

Noslēgti līgumi ar pretendentiem: 
1) 1. daļā – SIA „A Celtne” par pasūtījuma „Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju remontdarbu veikšana Kuldīgas novada Ēdoles pagastā” izpildi ar 
līgumcenu EUR 9405,15, bez PVN,  
2) 2. daļā – SIA „A Celtne” par pasūtījuma „Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju remontdarbu veikšana Kuldīgas novada Gudenieku pagastā” izpildi ar 
līgumcenu EUR 17640,77,  bez  PVN, 
3) 3. daļā – SIA „Genus” par pasūtījuma „Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju remontdarbu veikšana Kuldīgas novada Kabiles pagastā” izpildi ar 
līgumcenu EUR 8389,53, bez  PVN, 
4) 4. daļā – SIA „Genus” par pasūtījuma „Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju remontdarbu veikšana Kuldīgas novada Kurmāles pagastā” izpildi ar 
līgumcenu EUR 8871,44,  bez  PVN, 
5) 5. daļā – SIA „A Celtne” par pasūtījuma „Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju remontdarbu veikšana Kuldīgas novada Laidu pagastā” izpildi ar 
līgumcenu EUR 37 153,75,  bez PVN,  
6) 6. daļā – SIA „Genus” par pasūtījuma „Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju remontdarbu veikšana Kuldīgas novada Padures pagastā” izpildi ar 
līgumcenu EUR 1431,93, bez PVN, 
7) 8. daļā – SIA „Genus” par pasūtījuma „Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju remontdarbu veikšana Kuldīgas novada Rumbas pagastā” izpildi ar 
līgumcenu EUR 2813,95, bez PVN, 
8) 9. daļā – SIA „A Celtne” par pasūtījuma „Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju remontdarbu veikšana Kuldīgas novada Snēpeles pagastā” izpildi ar 
līgumcenu EUR 12355,69, bez PVN, 
9) 10. daļā – SIA „Genus” par pasūtījuma „Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju remontdarbu veikšana Kuldīgas novada Turlavas pagastā” izpildi ar 
līgumcenu EUR 6177,23, bez PVN

Pabeigti darbi 
ūdenssaimniecības projektā 

23. oktobrī pabeigti būvdar-
bi ūdenssaimniecības projektā 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”, 
kas ietver jaunu ūdensvadu un ka-
nalizācijas tīklu izbūvi Ventspils, 
Klusajā un Ausekļa ielā.

Ūdenssaimniecības projekta pir-
mās kārtas laikā no Ventspils, Klusās 
un Ausekļa ielas  iedzīvotājiem tika 
saņemti iesniegumi un apliecinājumi 
par gatavību pieslēgties tīkliem, ja tie 
tiks izbūvēti.

Projekta īstenošana ļaus centra-
lizētos ūdensapgādes pakalpojumus 
saņemt 39 mājsaimniecībām ar 97 ie-
dzīvotājiem un sadzīves kanalizācijas 
pakalpojumus 32 mājsaimniecībām 
ar 79 iedzīvotājiem Kuldīgas aglome-
rācijā, kuriem līdz šim šādas iespējas 
nebija. SIA „Kuldīgas ūdens” jau 

izsniedzis tehniskos noteikumus 17 
mājsaimniecību īpašniekiem. Par jau-
najiem „Kuldīgas ūdens” klientiem 
kļuvušas astoņas mājsaimniecības.

Ūdenssaimniecības projekta ot-
rās kārtas kopējās izmaksas ir EUR 
511 395,70 (ieskaitot PVN), tai skaitā 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
finansējums – EUR 276 847,43, 
pārējais – SIA „Kuldīgas ūdens” 
līdzfinansējums.

SIA „Kuldīgas ūdens” aicina 
Ventspils, Ausekļa un Klusās ie-
las iedzīvotājus, kuri vēlas savus 
īpašumus pieslēgt izbūvētajiem 
centralizētajiem ūdensvada un ka-
nalizācijas tīkliem, ierasties uzņē-
mumā Ventspils ielā 15 un saņemt 
tehniskos noteikumus (bezmaksas 
pakalpojums) pieslēgumu izbūvei. 
Tālrunis informācijai: 633 20850, 
e-pasts: kuldigas.udens@pcabc.lv 

DaCE zOnBErga, 
„Kuldīgas ūdens” biroja administratore

Jau ceturto gadu iznāk Lat-
vijas dizaina ISSP plānotājs, 
kurā šogad publicēti 53 jauno 
fotogrāfu darbi, kas tapuši 
Starptautiskajā vasaras skolā 
(ISSP) Kuldīgas apkārtnē.

Nedēļas plānotājs 2016. gadam 
ar šā gada ISSP dalībnieku darbiem 
ir lielisks dizaina objekts, kas pa-
dara laikmetīgo fotogrāfiju baudā-

mu ikdienā. 53 nedēļu atvērumos 
atrodami oriģināli darbi, kuri 
bija redzami arī ISSP noslēguma 
izstādē Kuldīgā. Šogad vasaras 
skolā piedalījās 73 fotogrāfi no 
24 pasaules valstīm, kā arī deviņi 
jaunieši no Pelčiem un Kuldīgas 
novada, radot fotosērijas, grāmatas 
un multimediju darbus.

Plānotājs tapis sadarbībā ar 
Kuldīgas novada pašvaldību un AS 

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

Izdevumu jau šonedēļ varēs ie-
gādāties internetā (www.issp.lv), 
Latvijas Fotogrāfijas muzejā, kā 
arī izmeklētos dizaina un grāmatu 
veikalos. 

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Iznācis jaunais ISSP plānotājs 

Iznācis ikgadējais ISSP plānotājs.
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Ar sala pirmajiem kniebieniem 
degunā, tumsā zaigojošu gais-
miņu spēlēm, gaišām domām 
un cerībām lielais Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks Kuldīgā ir klāt. 

Sestdien, 5. decembra, pusdienas 
laikā svētku kņada sāksies Liepājas 
ielas „Dāvanu tirdziņā” un Rātslau-
kumā, kur risināsies 12. ziemas fes-
tivāla „Notici brīnumam” galvenie 
notikumi. Durvis vērs arī Rūķu nams 
Liepājas ielā 3.

Kā jau brīnumu laikam piedien, 
Rātslaukums būs pārtapis Rūķu 
ciemā, kurā paši rūķi, pilsētnieki, 
viņu viesi, tuvu un tālu braukuši 
mākslinieki un mutīgi tirgotāji būs 
gatavi iepriecināt ikkatru.

Otro reizi durvis vērs Kuldīgas 
Ziemassvētku tirdziņš. Ļaužu čalu 
un brīnumu pilns  tas piedāvās pa-
šiem noderīgas un citiem dāvināmas 
lietas. Čurkstēs pannas, smaržos 
piparkūkas, pankūkas un pīrāgi, 
sasildīs un ielīksmos kāds gardas 
tējas vai karstvīna malks.

Tirgū netrūks dažādu izdarību, 
priekšnesumu un pārsteigumu. Cie-
mos pošas pelēki pūkainais ponijs, 

zilacainie haskiji un pats Rūdolfs.
Uz skatuves – rūķu viesistabā – 

skaistas Ziemassvētku melodijas 
spēlēs rūķu orķestris un zvanu 
ansamblis, balsis locīs lieli un mazi 
dziedātāji, nosalt neļaus jautrie dejo-
tāji. Darbu sāks rūķu brīvdabas kino, 
jaunākās ziņas, tirgus apskatus un 
sirsnīgus apsveikumus raidīs rūķu 
TV.  Īpaši veiksmīgos dāvanu un 
prieka virpulī iegriezīs lielais lai-
mes rats. Aktīvi izkustināt ķermeni 
un prātu piedāvās rūķu āra sporta 
studija, kurā būs iespēja aplūkot arī 
eksotiskus ziemas braucamrīkus.

Plkst. 17.00 visi kopā iedegsim 
Kuldīgas galveno egli. No šī brīža 
svētku laiks Kuldīgā būs oficiāli sācies.

Rātslaukuma Rūķu ciems ar 
jautrajiem un izdomas bagātajiem 
rūķiem un Kuldīgas Ziemassvētku 
tirdziņš ik nedēļu no ceturtdienas 
līdz svētdienai darbosies līdz pat 
27. decembra pēcpusdienai.

Ņemiet vērā, ka šogad tirdziņa 
piedāvājums stikla mājiņās būs ļoti 
daudzveidīgs un mainīgs – dāva-
nas un citas labas lietas varēsiet 
iegādāties īpašās sveču, skaistuma, 
rokdarbu, saldumu, siera, vīna un 

Laiks noticēt brīnumam!

citās tematiskajās dienās.
Lai ko svarīgu nepalaistu garām, 

sekojiet Kuldīgas svētku laika prog-
rammai, kuru atrast varat mājaslapās 

www.kuldiga.lv un www.kckuldiga.lv.
Noticiet brīnumiem, ļaujieties 

sapņiem, esiet atvērti labajam sevī 
un citos!

InTa BurnEVICa un 
anDrIS grĪnVaLDS, 

Kuldīgas kultūras centra darbinieki
IEVaS BEnEFELDES foto

 Kuldīgas rātslaukums būs tikai viena no vietām, kur ikviens varēs noticēt svētku brīnumam.

Nodarbinātības valsts aģentūras 
Kuldīgas filiāle pārcēlusies uz 
jaunām telpām Pilsētas laukumā 
4a, 2.  un 3. stāvā virs AS „Swed-
bank”. 

Šīs izmaiņas nodrošina Kul-
dīgas novada iedzīvotājiem ērtāk 
pieejamus aģentūras sniegtos pa-
kalpojumus.

Vairākās ēkās Kuldīgas darījumu 
centrā ap Pilsētas laukumu – Pil-
sētas laukumā 2, 4, 4a un Liepājas 
ielā 48 – tagad ir pieejama lielākā 
daļa iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
nepieciešamo valsts un pašvaldības 
pakalpojumu. Pilsētas laukumā 2 ap-
meklētājus pieņem Kuldīgas novada 
pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļa, kurā iespējams deklarēt dzī-
vesvietu, saņemt palīdzību dzīvokļu 
jautājumos, nekustamā īpašuma 

Nodarbinātības valsts aģentūra jaunās telpās
nodokļa paziņojumus vai risināt ar 
zemes ierīkošanu saistītus jautāju-
mus. Pilsētas laukumā 2 strādā arī 
SIA „Kuldīgas komunālie pakalpo-
jumi” speciālisti, tāpat šeit iespējams 
saņemt Valsts zemes dienesta un 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras sniegtos pakalpojumus. Turpat 
kaimiņos Pilsētas laukumā 4 savus 
klientus apkalpo Kuldīgas rajona 
tiesas zemesgrāmatu nodaļa, Pilso-
nības un migrācijas lietu pārvaldes 
Kuldīgas filiāle, Dienvidkurzemes 
lauku attīstības birojs un citas insti-
tūcijas, bet Liepājas ielā 48 atrodas 
Valsts ieņēmumu dienesta klientu 
apkalpošanas centrs. 

Kuldīgas filiāles jaunās telpas 
pēc valsts svētkiem apskatīt bija 
ieradusies arī Nodarbinātības valsts 
aģentūras direktore Inese Kalvāne, 
kura pauda gandarījumu par to, ka 

darbinieki klientus var apkalpot 
mūsdienīgās, gaišās telpās netālu 
no citām valsts un pašvaldības in-
stitūcijām. Filiāles vadītāja Sandra 
Krinkele pastāstīja, ka iestāde šeit 
atrodas nedaudz ilgāk par mēnesi. 
Lai klientiem būtu vieglāk atrast, 
kā nokļūt filiāles jaunajās telpās, 
uzreiz pie ieejas biroju ēkā Pilsētas 
laukumā 4a kreisajā pusē izvietotas 
informatīvās plāksnes un norādes. 
Nokļūt filiāles telpās var arī cilvēki 
ar īpašām vajadzībām, jo ēkā ir lifts. 
Jaunās telpas ļauj katru klientu ap-
kalpot atsevišķā kabinetā, tādējādi 
nodrošinot diskrētumu. Semināru 
un informatīvo dienu organizēšanā 
noder 3. stāvā iekārtotā sanāksmju 
telpa. 

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas teksts un foto

Novembra sākumā Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa un izpilddirektore 
Ilze Dambīte-Damberga viesojās 
Itālijas pilsētā Florencē, lai pār-
stāvētu Kuldīgu starptautiskā 
pilsētu mēru konferencē. 

Konferences nosaukums bija 
„Vienotība dažādībā”, un tā pulcēja 
vairāk nekā 50 pilsētu vadītājus no 
visas pasaules.

Kuldīgas pārstāves bija vienīgās 
dalībnieces no Baltijas valstīm. 
Ielūgumu no Florences mēra Dario 
Nardellas Kuldīga saņēmusi, patei-
coties Rīgas Tehniskās universitātes 
profesoru Jāņa Krastiņa un Uģa 
Bratuškina ieteikumam.

Florences mērs ar forumu vēlē-
jies atzīmēt 60 gadus, kas pagājuši 
kopš 1955. gadā sarīkotā pilsētu 
mēru foruma, kurā pašvaldību 
vadītājus no visas pasaules kopā 
pulcēja toreizējais mērs Džordžo 
La Pira. Viņš bijis Florences mērs 
divus termiņus laika posmā pēc 
2. Pasaules kara un visu mūžu aktīvi 

Kuldīga piedalās mēru konferencē Florencē

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa mēru konferencē pa-
rakstījās Florences rātsnama viesu grāmatā, blakus pilsētas mērs Dario nardella.

cīnījies par mieru un cilvēktiesībām, 
rūpējies par Florences kultūras 
vērtību atjaunošanu pēc kara un 
iestājies par nabadzīgo ļaužu dzīves 
apstākļu uzlabošanu. Konferenci 
caurvijusi tēma par to, ka, iepazīstot 

un izzinot dažādu valstu atšķirīgās 
kultūras bagātības, cilvēki kļūst 
iecietīgāki pret citām kultūrām un 
līdz ar to vairojas miers pasaulē. 
Mēs varam būt vienoti dažādībā, 
bagātinot viens otru ar savu kultūru 

un nacionālo mantojumu, mums nav 
jākļūst visiem vienādiem. Florences 
mērs katram foruma dalībniekam 
uzdāvinājis īpašu piemiņas velti un 
uzaicinājis parakstīties Florences 
rātsnama viesu grāmatā.

I.Bērziņa stāsta, ka visas konfe-
rencē pārstāvētās pilsētas bijušas ar 
bagātu kultūras un vēstures manto-
jumu. Tāpēc loģisks bijis Kuldīgai 
izteiktais uzaicinājums pievienoties 
pasākumam, jo pašvaldība prioritā-
tēs ļoti skaidri definējusi Kuldīgas 
unikālā kultūras un dabas manto-
juma saglabāšanu un attīstību un 
centienus ierakstīt pilsētas vārdu 
UNESCO pasaules kultūras man-
tojuma sarakstā. Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētājai izveidojušies 
kontakti ar citu pašvaldību pārstāv-
jiem, kuri dalījušies pieredzē par 
savu ceļu līdz iekļūšanai UNES-
CO pasaules mantojuma sarakstā. 
Kuldīgas mērogam visatbilstošākā 
bijusi Slovēnijas pilsēta Idrija, ku-
ras unikālais mantojums iekļauts 
UNESCO sarakstā 2012. gadā. Idri-
jas pašvaldība apliecinājusi gatavību 

ar Kuldīgu dalīties savā pieredzē 
par garo ceļu augstā mērķa sasnieg-
šanā. Pieredze saistībā ar kultūras 
mantojuma saglabāšanu pārrunāta 
un kontakti turpmākai sadarbībai 
nodibināti arī ar Slovēnijas pilsētas 
Bledas, Ungārijas pilsētas Pētčas un 
citu pašvaldību pārstāvjiem.

I.Bērziņa ir gandarīta par iespēju 
konferencē prezentēt Kuldīgu un tās 
centienus kultūras mantojuma sagla-
bāšanai gan foruma dalībniekiem, 
gan plašākai sabiedrībai, jo laukumā 
pie Florences rātsnama bijis uzstādīts 
ekrāns, lai florencieši un pilsētas viesi 
arī varētu sekot līdzi notiekošajam. 
Domes priekšsēdētāja stāstījusi par 
to, kā Kuldīga strādā ar iedzīvo-
tājiem, lai veicinātu viņu izpratni 
par vecpilsētas unikālo vērtību un 
nepieciešamību ar lielu rūpību veikt 
ēku un to unikālo detaļu restaurēšanu, 
saglabājot tās nākamajām paaudzēm. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
ILzES DamBĪTES-DamBErgaS 

foto

nodarbinātības valsts aģentūrā aģente Džineta Podiņa turpina apkalpot 
klientus jaunajās telpās Pilsētas laukumā 4a.
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KRISTĪNE DUĻBINSKA, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
IEVAS BENEFELDES foto

Atis GunivAldis Bērtiņš Goda balvu saņēma par ie-
guldīto darbu mūzikas vēstures pētniecībā un popularizēšanā. Viņš ir 
skaņuplašu kolekcionārs gandrīz ar 70 gadu stāžu, un šis vaļasprieks 
viņam kļuvis par dzīvesveidu. Rumbas pagasta „Birzniekos” viņš 
iekārtojis skaņuplašu muzeju, kura krājumā ir vairāk nekā 4000 ska-
ņuplašu, gramofoni, atskaņotāji, radioaparāti un citas senlietas. Muzejs 
pieejams ikvienam interesentam. Bērtiņa kungs par skaņuplašu vēsturi 
veicis arī apjomīgu pētījumu, kas apkopots un izdots grāmatā „Latvijas 
skaņuplašu vēsture”, top arī grāmatas turpinājums. Kā ievadā raksta 
autors: „Mana grāmata ir stāsts par mūziku, pie kuras skaņām dzima 
Latvijas valsts, izauga paaudze, kas bija gatava likt galvu uz ežiņas, lai 
sargātu savu tēvu zemi un brīvību. Tas ir stāsts par mūziku un dziesmām, 
kas palīdzēja saglabāt latvisku garu okupācijā un trimdā un ticēt mītam 
par Gaismas pils augšāmcelšanos.”

Vēsturniekam AGrim dzenim Kuldīgas novada Goda balva piešķirta 
par profesionālu darbu Kuldīgas pils un kuršu ķoniņu izpētē un popularizē-
šanā. A.Dzeni ar Kuldīgas novadu saista ilgstoša un profesionāla sadarbība. 
Tās rezultātā 2015. gadā dienasgaismu ieraudzījuši divi izdevumi – mono-
grāfija „Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā. Septiņsimt gadus ilga 
brīvības saglabāšanas pieredze” un kopdarbā ar Irmu Dzeni tapusī grāmata 
„Kuldīgas pils senās Kurzemes sirds”. Vēsturnieka veiktie pētījumi devuši 
nozīmīgu ieguldījumu vēstures izzināšanā un kuršu ķoniņu kultūras manto-
juma popularizēšanā, kas Kuldīgas novadam ir nozīmīgi, jo novada teritorijā 
savulaik atradušies 7 brīvciemi, no kuriem plašāk zināmais un izpētītais ir 
Ķoniņciems Turlavas pagastā. Biedrība „Dižavots”, kas apņēmusies saglabāt 
un popularizēt kuršu ķoniņu mantojumu, augstu vērtē A.Dzeņa atsaucību, 
daloties ar viņa rīcībā esošo informāciju un vēstures izpētes materiāliem, kā 
arī sirsnību, ar kādu vēsturnieks atbalsta kuršu ķoniņu pēcteču iniciatīvas.

Kuldīgas novada Goda balvu par daudzveidīgu un aizrautīgu 
darbu ar vietējo kopienu saņēma Pelču pagasta bibliotēkas vadī-
tāja dAinA GirvAite. Viņa Pelču pagasta bibliotēku vada 
piekto gadu un ar savu aizrautību, enerģiju, izdomu un iniciatīvu 
ir panākusi, ka tās darbību pamana ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. 
Dainas īstenotais projekts „Mazā novadpētniecības skola”, kura 
ietvaros Pelču pagasta bērni izzināja sava pagasta vēsturi un 
izveidoja animācijas filmas par to, novērtēts pasaules mērogā – 
Pelču bibliotēka bija pirmā Latvijas bibliotēka, kam starptautiskā 
organizācija „Elektroniskā informācija bibliotēkām” piešķīra 
inovāciju balvu. Daina organizē arī pasākumus, popularizē Pelču 
pagastu un tā kultūrvēsturiskās vērtības, aicina izglītoties kā bērnus 
un jauniešus, tā arī seniorus un pat iedvesmo atklāt spāņu kultūras 
bagātības, organizējot spāņu valodas kursus.

Par ieguldīto darbu Kuldīgas un Drobakas 
sadarbības veicināšanā koka mantojuma jomā 
balva tika piešķirta Drobakas restaurācijas centra 
vadītājam un ekspertam PērAm villijAm 
FArGestAdAm. Viņa sadarbība ar Kuldīgu 
aizsākās 2008. gadā, kad P.V.Fargestads šeit ie-
radās kā eksperts, lai piedalītos Kuldīgas novada 
muzeja restaurācijas un amatniecības darbnīcas 
izveides projektā. Tas bija sākums veiksmīgai un 
profesionālai sadarbībai starp latviešu un norvēģu 
amatniekiem, kas sniegusi nopietnu ieguldījumu 
Kuldīgas koka arhitektūras mantojuma saglabā-
šanā. Šobrīd P.V.Fargestada vadītais restaurācijas 
centrs Drobakā ir oficiālais sadarbības partneris 
Kuldīgas vecā rātsnama atjaunošanas projektā.

Par suitu nemateriālā mantojuma sargāšanu 
un popularizēšanu balvu saņēma etnogrāfiskā 
ansambļa „Gudenieku suiti” vadītāja lidijA 
jAnsone. Viņa ir suitu tradīciju kopēja un 
suitu nemateriālā kultūras mantojuma pārzinātāja 
un sargātāja. Lidijas kundzes galvenā rūpe visa 
mūža garumā ir vairāku paaudžu skološana suitu 
tradīcijās, nodrošinot suitu unikālā mantojuma 
saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. 
Īpašu uzmanību Lidijas kundze pievērsusi sena-
jam daudzbalsības veidam – burdondziedāša-
nai, kas izsenis raksturīga suitu tradicionālajai 
kultūrai. Viņas vadītā etnogrāfiskā ansambļa 
„Gudenieku suiti” daudzas repertuāra dziesmas 
pārmantotas mutvārdu ceļā no iepriekšējām 
paaudzēm.

Evaņģēlisko kristiešu draudzes „Zilais Krusts” viceprezidents AGris 
reinis balvu saņēma par profesionālu darbu ar personām, kas nonākušas 
krīzes situācijā. Draudze A.Reiņa vadībā Kabiles pagasta „Mācītājmājā” 
izveidojusi patversmes lauku struktūrvienību krīzes situācijā nonākušām 
personām. Patversmes iemītnieki, šeit dzīvojot un strādājot dažādus būv-
niecības, zemes apstrādāšanas un teritorijas uzkopšanas darbus, atgūst 
zaudētās praktiskās darba un sadzīves iemaņas, paaugstina pašapziņu un 
ticību saviem spēkiem. A.Reinis ar savu darbu pierāda, ka nav bezcerīgu 
klientu. Agris morāli atbalstīt klientus turpina arī pēc tam, kad viņi uzsāk 
patstāvīgu dzīvi ārpus patversmes, un dara to nevis pienākuma, bet nesav-
tības un savas pārliecības dēļ.

Goda balvu par nesavtīgu darbu iedzīvo-
tāju veselības labā saņēma ārste-neiroloģe 
sArmA sAlcevičA. Daktere ir eksperte 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisijā un pieņem arī pacientus Kuldīgas 
primārās veselības aprūpes centrā. Kādā in-
tervijā viņa atzinusi, ka ar prieku rītos iet uz 
darbu un ar prieku vakarā uz mājām. „Varbūt 
tā ir īstā laimes formula,” saka S.Salceviča. 
Pacienti novērtē to, ar kādu rūpību un iein-
teresētību daktere dara savu darbu, savukārt 
kolēģi uzsver viņas laipno un atsaucīgo 
attieksmi. Daktere vienmēr atrod laiku, lai 
palīdzētu, pazīst cilvēku ciešanas un ir ļoti zi-
noša. Jūtams, ka viņa patiešām mīl savu darbu.

Par profesionālu un godprātīgu darbu ar talantīgajiem 
jauniešiem Goda balvu saņēma Kuldīgas novada sporta 
skolas volejbola nodaļas vadītāja initA šneidere. 
Viss viņas mūžs saistīts ar sportu un Kuldīgas novada 
sporta skolu – Inita ir bijusi skolas audzēkne, un skola ir 
arī viņas pirmā un vienīgā darba vieta. Initas ieguldītais 
darbs sporta un īpaši volejbola attīstībā Kuldīgas novadā ir 
nesis augļus – viņas vadītā volejbola nodaļa ir sagatavojusi 
pat pasaules elites klases pludmales volejbolistus Jāni 
un Tomu Šmēdiņus, kā arī Eiropas čempioni pludmales 
volejbolā U-18 grupā Paulu Nikolu Ņečiporuku. Latvijas 
Volejbola federācija ir novērtējusi I.Šneideres darbu, 
uzticot viņai organizēt daudzas Latvijas un starptautiska 
mēroga sacensības.

Mazo bērnu skolas skolotāja initA turkA Goda balvu 
saņēma par radošu un alternatīvu pieeju pirmsskolas izglītībā. 
I. Turka ir Kuldīgas Mazo bērnu skolas un „Universitātes bēr-
niem” dibinātāja, direktore un skolotāja. Initas izveidotajās 
mācību iestādēs, kas darbojas kā alternatīva tradicionālajai 
pedagoģijai, strādā pēc Marijas Montesori izglītības metodes, 
šeit ciena un ņem vērā bērnu individualitāti un vajadzības, 
novērtē un attīsta viņu personību, spējas un talantus. Jau čet-
rus gadus I.Turka rīko Radošo krāsu nometni bērniem, kurā, 
pielietojot dažādas mākslas metodes, top lieliski darbi. Initas 
kolēģi un audzēkņu vecāki ir pārliecināti, ka, pateicoties viņas 
drosmei, uzņēmībai un spējām, ir izveidotas lieliskas mācību 
iestādes, uz kurām bērni dodas ar prieku.

Par aizrautīgu sabiedrības iesaisti pasākumā „Meža ABC” Kuldīgas novada Goda 
balvu saņēma meža īpašnieku biedrības „Meža konsultants” valdes priekšsēdētāja 
siGitA vAivAde. Viņa darbojas biedrībā, palīdzot meža īpašniekiem apsaim-
niekot mežu, piesaistīt Eiropas un valsts finansējumu, kā arī organizējot izglītojošus 
seminārus un pieredzes braucienus biedrības biedriem, izzinot nozares aktualitātes. 
Sigita rūpējas, lai mežu labāk izprastu gan lieli, gan mazi, un ir palīdzējusi Kabilē 
un Rendā ierīkot meža mācību takas. Bet lielākais profesionālais lolojums ir pasā-
kums „Meža ABC”, kurā ikviens var uzzināt par meža stādīšanu, kopšanu, izstrādi, 
pārstrādi un dabas aizsardzību. Sigita ir arī Kuldīgas novada Domes deputāte.

Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāja lAilA zudāne Goda balvu 
saņēma par radošu un ilggadēju darbu izglītības jomā. L.Zudāne ir skolotāja jau 23 
gadus, viņa māca informātiku un tehnoloģijas ģimnāzijas audzēkņiem. Skolotāja 
ģimnāzijā ir arī ārpusklases darba organizatore, konsultē skolēnu pašpārvaldi, ir 
bijusi klases audzinātāja un ar panākumiem vadījusi skolēnu zinātniski pētniecis-
kos darbus reģiona un valsts līmenī. 12 gadus L.Zudāne vadījusi Kuldīgas novada 
informātikas skolotāju metodisko apvienību. Viņa organizējusi un vadījusi dažādus 
ar jomu saistītus pasākumus gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Šogad skolotāja 
sākusi strādāt ģimnāzijas jaunajā robotikas klasē, vadot pulciņus.

Goda balvu par medicīnas darbinieku dzīvesstāstu izpēti un popularizēšanu saņēma rakst-
niece, grāmatas „Kuldīgas slimnīcas stāsti” autore dAce zvirBule. Dace ir rakstniece 
un žurnāliste. Viņas pūrā ir jau piecas grāmatas, no kurām par visapjomīgāko izvērtusies 
šogad iznākusī grāmata „Kuldīgas slimnīcas stāsti”. Tā tapusi trīs gadus ilgā rūpīgā darbā, 
apkopojot materiālus un liecības par dažādiem slimnīcas vēstures posmiem, kurus vairāk 
nekā 50 gadus vākuši muzeji, ārsti un citi aktīvisti.  Šie materiāli stāvējuši ilgus gadus, līdz 
D.Zvirbule atsaukusies Kuldīgas slimnīcas aicinājumam un uzņēmusies apjomīgo materiālu 
apkopot un pārvērst grāmatā, tā piepildot daudzu Kuldīgas medicīnas darbinieku sapni – 
saglabāt un nākamajām paaudzēm nodot informāciju par Kuldīgas slimnīcas bagāto vēsturi. 
Grāmatas autore tās atvēršanas svētkos sacīja: „Katrā grāmatā ir rakstnieka dvēsele. Šajā ir 
daļa manas un arī daudzu citu cilvēku dvēseles. Ar viņiem grāmatā ienākuši pacientu stāsti.”

Godā cilvēkus, kas mīl savu darbu

Par ieguldījumu uzņēmēj-
darbības attīstībā Kuldīgas 
novada Goda balvu saņēma 
inese mAuriņA, kondito-
rejas „Ineses tortes” īpašniece, 
Latvijas Amatniecības kameras 
konditore, meistare. Daudzu 
gardēžu iecienītās „Ineses tor-
tes” top vienīgajā tortu ceptuvē 
Latvijas laukos – meža ielokā. 
Konditorejas saimniece I.Mau-
riņa un viņas komanda cep 
tortes no vietējiem produktiem, 
mīklu veido no Latvijā bīdelē-
tiem miltiem, gardos pildījumus 
gatavo no Latvijas mežos lasī-
tām ogām un tortu gatavošanā izmanto arī vietējā ražojuma putukrējumu. 
Konditoreja meža ielokā ir īpaša ar to, ka ikviens, kurš to vēlas, šeit var 
ierasties ekskursijā un uzzināt, kā top slavenās tortes. I.Mauriņas visjaunākais 
ražojums ir sviesta cepumi pēc vecmāmiņu receptēm, kas burtiski kūst mutē. 
Cepumu iepakojums – oriģinālā cepumu tūta izvirzīta konkursam „Labākais 
iepakojums Latvijā 2015”.

Patriotiskās noskaņās aizvadīta lāčplēša diena
Patriotiskās noskaņās, pieminot Brīvības cī-
ņās kritušos varoņus, kuldīgā 11. novembrī 
tika atzīmēta lāčplēša diena.

Dienas pirmajā daļā Kuldīgas novada skolu 
jaunatne varēja apmeklēt Zemessardzes 45. no-
drošinājuma bataljona štābu Ventspils ielā 102 un 
iepazīties ar zemessargu ikdienu. Vienlaikus notika 
arī militarizētās sacensības „Kuldīgas Lāčplēši”, 
kurās zemessargi skolēniem bija sagatavojuši ne 
mazums aizraujošu pārbaudījumu, lai komandas 
varētu parādīt izturību, saliedētību un veiklību. Kā 
atzina pasākuma organizētāji, šo sacensību mērķis 
ir veicināt jauniešos patriotismu un interesi par 
zemessardzi, tādēļ tās notiek tik nozīmīgā datumā. 
Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona virsser-
žante Inga Juškina pastāstīja: „Šodien ir Lāčplēša 
diena, vēlamies jauniešiem padarīt šo dienu īpašu 
un neaizmirstamu, tādēļ nolēmām organizēt mili-
tarizētās sacensības „Kuldīgas Lāčplēši””. 

Sacensības notika divās grupās: 5. – 7. klašu un 
8. – 9. klašu skolēniem. Spraigā sacensībā 1. vietu 
5. – 7. klašu grupā izcīnīja Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskolas 7. klases komanda, 
savukārt 8. – 9. klašu grupā uzvarēja Kuldīgas 
pamatskolas 8. klases komanda.

Pēcpusdienā ikviens interesents bija aicināts 

uz Kuldīgas Mākslas namu, tur notika literāri 
muzikāla pēcpusdiena „Sarunas par Māti Latvi-
ju”.  Dzeju runāja Dace Priede, bet par muzikālo 
noformējumu gādāja pianists, komponists Jānis 
Radziņš un soliste Aneta Tarasova.

Pilsētas laukumā kuldīdznieki un viesi pulcē-
jās, lai vērotu Zemessardzes 45. nodrošinājuma 
bataljona štāba militāro parādi. Pēc tās zemessargi 
kopā ar iedzīvotājiem zem plīvojošiem sarkan-
baltsarkanajiem karogiem devās pa Liepājas ielu uz 
Rātslaukumu. Tur vienības sastājās tradicionālajam 
lāpu gājienam uz Annas kapiem, kuros atdusas 
Brīvības cīņu dalībnieki. Svētbrīdi Annas kapos 
vadīja Sv.Annas evaņģēliski luteriskās draudzes 
mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics, klātesošos 
uzrunāja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas 
vietnieks Aleksandrs Lange. Piemiņas pasākumā 
piedalījās arī Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 
centra teātra studijas dalībnieki, kuri lasīja dzeju, 
un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidus-
skolas koris, kas izpildīja patriotiskas dziesmas.

Lāčplēša diena ir Brīvības cīņās kritušo va-
roņu piemiņas diena, ko svin 11. novembrī, kad 
neatkarīgās Latvijas armija uzvarēja Rietumu 
brīvprātīgo armiju vai tā dēvēto Bermonta kara-
spēku Pārdaugavā. Šajā dienā tika arī iedibināts 
Lāčplēša Kara ordenis.

 Pēc militārās parādes Pilsētas 
laukumā zemessargi kopā ar iedzī-
votājiem zem plīvojošiem sarkan-
baltsarkanajiem karogiem devās pa 
Liepājas ielu uz Rātslaukumu.

 Piemiņas pasākumā ar aizkustinošu un patriotisku dzeju 
piedalījās Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra teātra 
studijas dalībnieki.

Sacensībās „Kuldīgas Lāčplē-
ši” zemessargi skolēniem bija 
sagatavojuši ne mazums aiz-
raujošu pārbaudījumu, kuros 
komandām bija jārāda izturība, 
saliedētība un veiklība.

EDUARDA DAMBERGA, 
sabiedrisko attiecību 

speciālista teksts un foto
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Līdz 30. novembrim Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina 
tautas lietišķās mākslas meistarus, stāstniekus, teicējus, muzikantus 
un ikvienu, kam rūp tradicionālās kultūras vērtību saglabāšana un 
tālāknodošana, pieteikties dalībai projektā „Satiec savu meistaru! 
2016”.

Pasākums Latvijā notiks no 2016. 
gada 1. līdz 3. aprīlim, un tā norises 
forma ir brīva – var rīkot meistardarb-
nīcas, individuālas nodarbības, atvēr-
tās darbnīcas, paraugdemonstrējumus, 
lekcijas, priekšlasījumus, koncertus 
vai dančus un kopīgu muzicēšanu.

Aizvadītajos gados pasākuma 
dienās meistaru darbnīcās, studijās, 
muzejos, skolās, kultūras centros, 
bibliotēkās un pat dzīvesvietās 
apmeklējuši 18 tūkstoši dažādu 
paaudžu interesentu. „Satiec savu 
meistaru!” ir ne tikai iespēja ap-

meklētājiem apgūt ko jaunu, bet arī 
pašiem meistariem veidot jaunas 
sadarbības, gūt patīkamas emocijas 
un gandarījumu.

„Satiec savu meistaru!” ir 2009. 
gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju 
skolas turpinājums, kas iekļauts 

kopīgā Eiropas projektā „Eiropas 
amatu prasmju dienas”. Līdzīgi 
pasākumi, kad tradicionālo prasmju 
zinātāji uzņem pie sevis mācekļus, 
notiek arī Francijā, Spānijā, Itālijā, 
Beļģijā un citās pasaules valstīs. 
Projekts „Eiropas amatu prasmju 
dienas” 2016. gadā norisināsies jau 
desmito reizi. Tā būtība ir vēstīt 
plašākai sabiedrībai par nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanu un 
pārmantošanu, kā arī par meistariem, 
viņu zināšanām un prasmēm. „Sa-

tiec savu meistaru!” rīkotāji vēlas 
veicināt sadarbību vietējo kopienu, 
nevalstisko organizāciju, valsts un 
pašvaldību institūciju, kā arī privā-
to organizāciju starpā nemateriālā 
kultūras mantojuma izpausmju un 
to lietpratēju, kā arī Dziesmu un 
deju svētku tradīcijas apzināšanā un 
popularizēšanā.

Plašāka informācija www.satiec-
savumeistaru.lv.

EDUARDS DAMBERGS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

11. novembrī, kad Latvijā atzīmē Lāčplēša dienu, 
21 bērns un pusaudzis no Kuldīgas novada mēroja 
ceļu uz Rīgu, lai baudītu neaizmirstamu un prieka 
pilnu dienu. 

Pateicoties hokeja skolai „Skabarga”, bērniem bija iespēja 
izmēģināt spēkus un slidotprasmi laukumā, kurā notika 
savstarpēja sacensība ne tikai dažādos vingrinājumos, bet arī 
hokeja spēlē. Hokeja skolas pārstāvji bērniem bija sarūpējuši 
saldumus, piemiņas dāvaniņas un īstas medaļas kā atmiņu 
no šīs hokeja arēnā pavadītās dienas. 

Pēc fiziskām aktivitātēm turpat pie pusdienu galda un 
svētku kliņģera tika pārbaudītas bērnu zināšanas par Latviju. 
Priecēja viņu erudīcija un pārliecinošās atbildes uz jautāju-
miem par faktiem, cilvēkiem un notikumiem, kas saistīti ar 
mūsu valsti.

Diena turpinājās ar ekskursiju radio un televīzijas tornī, 
kurā no 35. stāva augstuma varēja skatīt Rīgu, kā arī uzklausīt 
gida stāstījumu par torņa un Rīgas vēsturi.  Savukārt Latvijas 
Televīzijas ēkas apmeklējums bērnos atstāja vislielāko iespai-
du, jo ieraudzīt visu otrpus ekrānam bija liels piedzīvojums. 
Viņi viesojās ne tikai studijās, kurās filmē raidījumus, bet arī 
ziņu dienestā, kur darbinieki parādīja, kā top „Panorāmai” 
un citiem ziņu izlaidumiem gatavotie sižeti. 

Ņemot vērā Lāčplēša dienas nozīmi Latvijas vēsturē, 
vakars noslēdzās 11. novembra krastmalā, iededzot svecītes 
pie Rīgas pils mūra.  

Mājās kuldīdznieki atgriezās ar jauniem iespaidiem un 
gandarījumu par interesanti pavadīto laiku. Šī diena paliks 

Laikā, kad aizrit patriotisma 
nedēļa, jau vairākus gadus tiek 
teikts paldies interešu izglītības 
skolotājiem. 

Šogad 12. novembrī pirmo reizi 
notika Kuldīgas novada interešu 
izglītības audzēkņu un pedagogu 
nominācijas pasākums – tika pa-
sniegta Gada balva interešu izglītībā 
vairākās nominācijās.

 „Par mūža ieguldījumu interešu 
izglītībā” izvirzīja skolotājus – 
Veru Lepsi, Māru Strautu, Rihardu 
Lasmani, Silviju Bergmani. Balvu 
saņēma Z.A.Meierovica Kabiles 

pamatskolas tautas deju kolektīva 
vadītāja S.Bergmane.

Nominācijā „Debija interešu 
izglītībā” tika izvirzīta un balvu 
saņēma Iveta Fogele – Z.A.Meie-
rovica Kabiles pamatskolas mākslas 
pulciņa vadītāja.

Nominācijai „Par ieguldījumu in-
terešu izglītībā” tika izvirzīti skolo-
tāji: Aija Palma, Iveta Vīksne, Iveta 
Goldberga, Vigra Leismane, Daiga 
Šmēdiņa, Ilona Incenberga, Līga 
Zeidaka, Sangrita Upeniece, Ligita 
Brauna, Dagnija Šteinberga, Inese 
Krūmiņa, Eduards Grāvītis, Gunta 
Upesdegle, Laimdota Radionova, 

Zita Serdante, bet balvu saņēma Jana 
Paipa, kura strādā Kuldīgas 2. vidus-
skolā par mazo mūzikas kolektīvu 
un koru vadītāju un vada jauniešu 
kori Kuldīgas kultūras centrā.

„Par sasniegumiem interešu izglītī-
bā” bija izvirzīti kolektīvi: Vārmes pa-
matskolas 5. – 9. klašu koris, vadītāja 
Inese Krūmiņa, Vārmes pamatskolas 
tautas deju kolektīvs „Dimdari”, 
vadītāja Zita Serdante, Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskolas 5. – 6.  
klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja 
Aija Palma, Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolas 5. – 9. klašu koris, 
vadītāja Iveta Vīksne. Balvu saņēma 

Vārmes pamatskolas 5. – 9. klašu 
koris un vadītāja I.Krūmiņa.

Balvu ieguvēji saņēma Kuldīgas 
novada Domes pateicības rakstu un 
piemiņas velti. Paldies skolotājiem, 
skolu direktoriem un pārējiem, kas 
ar savu klātbūtni darīja šo pasākumu 
krāšņāku!

Gada balvas piešķiršanas mērķis 
ir apzināt un novērtēt interešu izglītī-
bā iesaistīto bērnu un jauniešu sasnie-
gumus, motivēt pedagogus kvalitātes 
paaugstināšanai darbā, izteikt atzi-
nību audzēkņiem, kolektīviem un 
pedagogiem par sasniegumiem un 
ieguldījumu interešu izglītībā.

Mūsdienās jauno tehnoloģiju 
un interneta lietošana kļuvusi par 
ikdienas nepieciešamību. 

Ko darīt tiem, it īpaši vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, kuriem nav 
iemaņu un pieredzes interneta lie-
tošanā? Te palīdzēt spēs Kuldīgas 
Galvenās bibliotēkas speciālisti, 
kuri gaida ciemos ikvienu, kuram 
nepieciešama palīdzība datora vai 
interneta lietošanā.

Bibliotēka ir vienīgā vieta Kul-
dīgā, kur piedāvā individuālu 
datorapmācību cilvēkiem bez 
priekšzināšanām. Kā informē 
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
speciāliste Solveiga Liepiņa, ap-
mācot iedzīvotājus, tiek ņemtas 
vērā katra indivīda uztveres spē-
jas, iepriekšējās zināšanas, kā arī 

vajadzības (e-pasts, internetbanka, 
programma „Word”, VID EDS 
sistēma, www.draugiem.lv u.c.). 
Tiek piemērota arī datortehnika 
apmācībai – stacionārais, portatī-
vais vai planšetdators, mājās eso-
šais „Office” 2003., 2007., 2010. 
Respektēts tiek arī apmācāmā laiks 
un bibliotekāra iespējamais laiks, 
norunājot vēlamāko mācību dienu 
un laiku. Daži seniori pēc „Latte-
lecom” vai Pieaugušo izglītības 
centra organizētajām apmācībām 
turpina nākt uz bibliotēku, lai at-
svaidzinātu un papildinātu iegūtās 
zināšanas. 

„Ik dienu bibliotēkā ierodas kāds 
apmeklētājs, kuram palīdzam veikt 
maksājumus internetbankā, izdrukāt 
pārskatu no internetbankas vai elek-
troniski pasūtīt preses izdevumus. 

Iemācām cilvēkiem meklēt darba 
sludinājumus, palīdzam arī uzrakstīt 
CV un motivācijas vēstules, ievietot 
sludinājumu populārākajos portālos, 
elektroniski pieteikties pie ārstiem, 
atrodam satiksmes autobusu sarak- 
stus, maršrutus, palīdzam nopirkt 
aviobiļetes, reģistrēties lidojumam, 
izdrukāt biļetes, izveidot e-pastu, 
iepazīstinām ar www.elektrum.lv 
mājaslapu, VID elektroniskās dekla-
rēšanās sistēmu, www.eparaksts.lv, 
palīdzam noformēt ātros kredītus utt. 
Bibliotēkas lietotājus apmācām ne 
tikai meklēt informāciju internetā, 
datu bāzēs, izmantot e-pakalpoju-
mus, bet arī iegūt pamatprasmes 
darbam ar datoru,” stāsta S.Liepiņa. 

Bibliotēkā pieejams specializētās 
datortehnikas komplekts cilvēkiem 
ar redzes traucējumiem „Telelupa 

Topaz”. Šī lupa palīdz labāk salasīt 
sīkiem burtiem drukātu tekstu, kā arī 
atvieglo attēlu un mazu priekšmetu 
aplūkošanu.

Tāpat novada iedzīvotāji biblio-
tēkā var iemācīties izmantot vienotā 
valsts un pašvaldības pakalpojuma 
portālu www.latvija.lv sadaļu „E-pa-
kalpojumi”. Šeit var atrast infor-
māciju par prognozējamo pensijas 
apmēru, darba stāžu līdz 1999. gada 
1. janvārim, pieprasīt arhīva izziņas, 
aplūkot datus par sevi iedzīvotāju 
reģistrā, saņemt informāciju par 
savu nekustamo īpašumu un tajā 
deklarētajām personām, kā arī bez 
maksas deklarēt savu un bērnu dzī-
vesvietu u.c. Lai izmantotu šos e-pa-
kalpojumus, nepieciešams apliecināt 
savu identitāti, veicot autorizāciju. 
Šobrīd autorizēties portālā ir iespē-

jams, izmantojot internetbanku, eID 
karti un viedkarti, norāda S.Liepiņa. 
Bibliotēkas telpās tiek nodrošināts 
bezvadu interneta tīkls, ko cilvēki 
izmanto arvien vairāk.

Vēl Kuldīgas Galvenās bib-
liotēkas uzziņu, konsultāciju un 
apmācību centra darbinieki piedāvā 
iedzīvotājiem uzzināt vairāk par 
mūsdienu bibliotēkas piedāvātajām 
iespējām, darbu ar informācijas 
tehnoloģijām un resursiem – piemē-
ram, iemācīties, kā mājās iespējams 
sameklēt un rezervēt sev grāmatas, 
DVD, audiodiskus, kur meklēt seno 
žurnālu un avīžu arhīvu un kur atrast 
publikācijas par vietējiem uzņēmu-
miem un cilvēkiem.

KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Meistarus aicina piedalīties projektā

Neaizmirstama un prieka pilna diena Rīgā

gan bērnu, gan visu brauciena organizē-
šanā iesaistīto cilvēku atmiņās kā gaišs un 
skaists mirklis, kurā spējām viens otram 
dāvāt sirsnību un patiesu prieku. 

Pasākumu organizēja biedrība „Sirds-

Darbs”. Organizatori pateicas hokeja 
skolai „Skabarga”, Latvijas Televīzijas 
žurnālistei Līvai Rauhvargerei, „Skrīveru 
saldumiem”, hokeja skolai „Pārdaugava” 
un Kuldīgas novada Sociālajam dienes-

tam par ieguldīto darbu un atsaucību 
pasākuma tapšanā!

ĀRA BIRzES, 
brīvprātīgā palīga teksts

un foto

Kuldīgas novada bērni un pusaudži aizvadīja aizraujošu un iespaidiem bagātu dienu Rīgā, 
viesojoties un mērojot spēkus hokeja laukumā.

Pasniedz balvu interešu izglītībā

Šogad pirmo reizi tika pasniegta 
Gada balva interešu izglītībā. 

RUTA ORLOVA, 
Bērnu un jauniešu centra direktore

KRISTA JONEĻA foto

Bibliotēkā palīdz lietot datoru un internetu
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SpORTA pASĀKUMI NOvEMBRĪ UN DEcEMBRĪ

Kuldīdzniece Nelda Kārkliņa, 
piedaloties izglītības programmā 
„Iespējamā misija”, ir viena no tiem 
19 jauniešiem šogad, kura šogad kā 
nākamo profesionālo izaicinājumu 
izvēlējusies darbu skolā.

„Visiem bērniem un pieaugušajiem, 
kuriem esmu mācījusi līdz šim, esmu 
centusies iedot sapratni par radošumu un 
neatlaidīgu problēmu risinājumu meklēša-
nu. Šobrīd vēlos to darīt vēl pārliecinošāk,” 
par savu lēmumu būt „Iespējamās misijas” 
skolotāju vidū stāsta Nelda.

Jaunā skolotāja strādā Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vidusskolā un 1. – 
8. klasei pasniedz vairākus priekšmetus – 
māj- turību, keramiku un vizuālo mākslu. 
Viņa stāsta, ka dienas skolā aizrit ātri un 
steidzīgi: „Darbs ir foršs, bet grūts. Sagata-
vošanās katrai stundai aizņem daudz laika, 
jo nav iepriekš izmantotu materiālu, kurus 
varētu pielāgot un izmantot savās mācību 

stundās.” Neldas līdzšinējā pieredze iegūta 
Anglijā. Bakalaura grāds apgūts Bedfordšīras 
universitātē, tur arī strādājusi par grafikas 
tehniķi un palīdzi pasniedzējiem nodarbību 
vadīšanā, resursu sagādē un telpu iekārtoša-
nā. Vēlāk kļuvusi par sietspiedes studijas va-
dītāju un šo tehniku mācījusi arī jauniešiem, 
palīdzējusi pilnveidot profesionālās prasmes.

Latvijā atgriezusies mērķtiecīgi – attīstīt 
sevi un turpināt izglītoties. „Iespējamā 
misija” ietver visu – milzīgu profesionālo 
un personīgo pašizaugsmi, izglītošanos un 
darba pieredzes iegūšanu vienlaicīgi. „Man 
patīk mācīt jauniešus. Man ir sajūta, ka tas 
savā veidā ir mans pienākums, jādod pēc 
iespējas lielāks pienesums sabiedrībai, kurā 
dzīvoju,” stāsta Nelda.

Pirms praktiskās saskarsmes ar audzēk-
ņiem apgūtas sešu nedēļu intensīvas „Ie-
spējamās misijas” teorētiskās mācības, lai 
saprastu, kā izskatās mācības no skolotāju 
skatupunkta; kas jāzina pirms sākt vadīt 
savas stundas; kā arī, kādi ir valsts mācību 

satura standarti un paraugprogrammas; kā 
mācās un kā vieglāk apmācīt bērnus.

Izglītības programmā „Iespējamā 
misija” no 200 interesentiem šogad 
uzņēma vien 19. Iekļūšana programmā 
bijis 2,5 mēnešu ilgs process, kurā Nelda 
izjutusi lielāku konkurenci pati ar sevi, 
nevis citiem dalībniekiem. „Misijai ir savi 
kritēriji, un, ja neesi, viņuprāt, pietiekami 
spējīgs, programmā vari netikt uzņemts, 
pat ja paliek brīvu vietu,” skaidro jaunā 
skolotāja.

Pēc programmas Nelda cer turpināt 
darbu skolā un sapņo atvērt nelielu grafikas 
darbnīcu.

Izglītības programmu „Iespējamā misi-
ja” 2008. gadā dibinājuši biznesa un ideju 
līderi – „Lattelecom”, „Swedbank” un 
„Ideju partneru fonds”. Programma pastāv, 
lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā.

SIGNETA LApIŅA, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

„Iespējamās misijas” publicitātes foto

„Iespējamās misijas” skolotāja Nelda – 
sava darba entuziaste

Kuldīdzniece Nelda Kārkliņa izglītības programmas „Iespējamā misija” ietvaros strādā par 
skolotāju Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā.

Ēdoles pagasta sieviešu apvienība 
„Vaidelote”, atbalstot veselīgu 
un aktīvu dzīvesveidu, organizē 
nūjošanas apmācību iesācējiem 
„Sveika, nūjošana!”.

Nūjošanas apmācība notiks Ēdoles 
kultūras namā 28. novembrī 11.00. 
Nodarbību vadīs nūjošanas instruk-
tore Vineta Baukše, viņai līdzi būs 
arī nūjas, praktiska darbošanās notiks 
brīvā dabā.

Nūjošana ir noteikta soļošanas 

tehnika ar nūjām, kas iespējama 
visos gadalaikos un jebkurā vecumā. 
Tā stiprina sirdi, sadedzina liekās 
kalorijas, uzlabo organisma apgādi 
ar skābekli.

Aicinām piedalīties visus intere-
sentus no Ēdoles, kā arī no citiem 
pagastiem, kuri vēlas iemācīties 
pareizi nūjot.

AIRA cELMA, 
Ēdoles bibliotēkas vadītāja

ARTA GUSTOvSKA foto

18. novembrī Melngalvju nama 
Svētku zālē Kuldīgas novada spor-
ta skolas ilggadējā un titulētā volej-
bola trenere Rasma Aina Zeberliņa 
saņēma valsts augstāko apbalvo-
jumu – 5. šķiras Triju Zvaigžņu 
ordeni, turklāt ir iecelta par Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieri.

Interese par sportu R.A.Zeberliņai 
radās jau skolas gados. Mācoties Kul-
dīgas vidusskolā, viņa trenējās sporta 
skolas volejbola un basketbola nodaļā. 
Vidusskolas laikā spēlēja valsts jau-
natnes volejbola izlasē, kuras sastāvā 
piedalījās II Vissavienības jaunatnes 
sporta spēlēs. Pēc vidusskolas, 1958. 
gadā viņa iestājās Latvijas Valsts 
Fiziskās kultūras institūtā un mācību 
laikā spēlēja Latvijas izlases sastāvā, 
trīs reizes izcīnot Latvijas čempiones 
titulu volejbolā.

Pēc augstskolas absolvēšanas 

1962. gadā R.A.Zeberliņa sāka strādāt 
Kuldīgas sporta skolā par volejbola 
treneri, galvenokārt ar meiteņu gru-
pām. Strādājusi arī ar zēnu grupu, no 
kuras trīs spēlētāji Latvijas izlases 
sastāvā izcīnīja PSRS čempionu ti-
tulu. Vēl divi audzēkņi PSRS izlases 
sastāvā izcīnīja Pasaules un Eiropas 
junioru čempiona titulu. Treneres 
audzēkņi spēlējuši ne tikai Latvijas iz-
lasēs, bet arī ārzemju klubos. Vairākas 
meitenes veiksmīgi startējušas Eiropas 
un Pasaules čempionātos pludmales 
volejbolā.

R.A.Zeberliņas trenētās Kuldīgas 
sporta skolas meitenes regulāri bija 
Latvijas čempionāta finālkomanda 
un vairākkārt izcīnīja 1. vietu. Viņas 
vadībā Kuldīgas sieviešu volejbola 
komanda ilgus gadus spēlēja Latvijas 
augstākajā līgā.

Rasmai Kuldīgas novada sporta 
skola ir vienīgā darbavieta, tajā no-

strādāti 49 gadi –  no 1962. līdz 2011. 
gadam. Viņa saņēmusi apbalvojumus 
– LPSR Nopelniem bagātā trenere, 
Latvijas Izglītības teicamniece, Lat-
vijas sporta laureāte.

R.A. Zeberliņas ģimene izjūt ap-
brīnu. Arī mazmeita Agnese Megne 
iet vecmāmiņas pēdās – jau vairākus 
gadus nopietni pievērsusies volejbo-
lam – beigusi Kuldīgas novada sporta 
skolu, absolvējusi Murjāņu sporta 
ģimnāziju un nu strādā par treneri Kul-
dīgas sporta skolā. A.Megne pastāstīja: 
„Vecmammas sasniegumu pamatā ir 
nopietns darbs, kas izpelnījies lielu 
apkārtējo cieņu. Strādāt ar jauniešiem 
ir grūti un, manuprāt, ne visi ir radīti 
šādam darbam.” Rasmas kundzei 
vienmēr paticis savs darbs, un tas arī 
esot atslēgas vārds viņas panākumiem.

SIGNETA LApIŅA, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto Delfi.lv arhīvs

Triju Zvaigžņu ordenis trenerei 
Rasmai Ainai Zeberliņai 

Kuldīgas novada sporta skolas ilggadējai volejbola trenerei Rasmai Ainai zeberli-
ņai Triju zvaigžņu ordeni pasniedz Latvijas valsts prezidents Raimonds vējonis.

28.XI	 10.00	 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	volejbolā	vīriešiem;	KNSS	sporta	nams,	Virkas	iela	13,	Kuldīga
28.XI	 10.00	 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	100	lauciņu	dambretē;	KNSS	manēža,	Dzirnavu	iela	13,	Kuldīga
28.XI	 14.00	 Latvijas	telpu	futbola	1.	līgas	čempionāts:	FC	„Nikers”	–	TFK	„Rēzekne”;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
28.XI	 18.00	 Latvijas	čempionāts	florbolā	1.	līgā:	FK	„Kuldīga”	–	RSU;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
29.XI	 11.00	 VEF	LJBL-LR	čempionāts	basketbolā	U-14,	U-16,	U-19	grupā;	KNSS	sporta	nams,	Virkas	iela	13,	Kuldīga
29.XI		 14.00	 Latvijas	telpu	futbola	1.	līgas	čempionāts:	FC	„Nikers”	–	SK	„Spēks”	(Valmiera);	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
1.XII	 10.00	 Kuldīgas	novada	atklātās	skolēnu	sacensības	basketbolā	2002./2003.g.dz.;	zēni	–	KNSS	sporta	nams,	
	 	 Virkas	iela	13,	Kuldīga,	meitenes	–	KNSS	manēža,	Dzirnavu	iela	13,	Kuldīga
3.XII	 17.00	 VEF	LJBL-LR	čempionāts	basketbolā	U-14,	U-16	grupā;	KNSS	sporta	nams,	Virkas	iela	13,	Kuldīga
4.XII	 14.00	 Kuldīgas	novada	sporta	skolas	atklātās	sacensības	vieglatlētikā	U-12	grupā;	KNSS	manēža,	Dzirnavu	iela	13,	Kuldīga
5.XII	 11.00		 Kurzemes	ziemas	čempionāts	telpu	futbolā	jauniešiem	U-14	grupā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
5.XII	 15.00	 Latvijas	telpu	futbola	1.	līgas	čempionāts:	FC	„Nikers”	–	TFK	„Rēzekne”;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
6.XII	 10.00	 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	telpu	futbolā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
6.XII	 10.00	 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	volejbolā	sievietēm;	KNSS	sporta	nams,	Virkas	iela	13,	Kuldīga
7.XII	 16.00	 Latvijas	jaunatnes	čempionāts	florbolā	U-18	grupā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
8.XII	 10.00	 Kuldīgas	novada	atklātās	skolēnu	sacensības	basketbolā	1996./1999.g.dz.;	zēni	–	KNSS	sporta	nams,	
	 	 Virkas	iela	13,	Kuldīga,	meitenes	–	2.	vsk.,	Jelgavas	iela	62,	Kuldīga
9.XII	 10.00	 Sacensības	pirmsskolas	izglītības	iestādēm;	KNSS	manēža,	Dzirnavu	iela	13,	Kuldīga
11.XII	 20.00	 Latvijas	jaunatnes	čempionāts	florbolā	U-18	grupā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
12.XII	 10.00	 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	telpu	futbolā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
12.XII	 18.00	 Latvijas	čempionāts	florbolā	1.	līgā:	FK	„Kuldīga”	–	FK	„JeNo”;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
13.XII	 12.00	 Latvijas	jaunatnes	čempionāts	florbolā	U-12,	U-16	grupā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
19.XII	 10.00	 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	64	lauciņu	dambretē;	KNSS	manēža,	Dzirnavu	iela	13,	Kuldīga
19.XII	 11.00	 Latvijas	čempionāts	Nacionālajā	līgā	volejbolā	sievietēm;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga	
19.XII	 16.00	 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	telpu	futbolā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
20.XII	 10.00	 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	telpu	futbolā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
20.XII	 14.00	 Latvijas	telpu	futbola	1.	līgas	čempionāts:	FC	„Nikers”	–	„Ošukalns”	(Jēkabpils);	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
26.XII	 16.00	 Baltijas	vīriešu	volejbola	līgas	čempionāts:	ASK	„Kuldīga”	–	VK	„Biolars/Jelgava”;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
26.XII	 20.00	 Latvijas	čempionāts	florbolā	1.	līgā:	FK	„Kuldīga”	–	„Rubene-1”;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
27.XII	 11.00	 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	galda	tenisā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
27.XII	 11.00	 Ziemassvētku	turnīrs	volejbolā	ģimenēm;	KNSS	manēža,	Dzirnavu	iela	13,	Kuldīga
30.XII	 12.00	 Latvijas	jaunatnes	čempionāts	florbolā	U-16	grupā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
30.XII	 16.00	 Latvijas	jaunatnes	čempionāts	florbolā	U-18	grupā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga

Ēdolē aicina mācīties nūjot

Nūjošanas instruktore vineta Baukše Ēdolē vadīs praktiskas nodarbības brīvā dabā.
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MūSU LAIKS pASĀKUMI pAGASTOS

2015. gada 26. novembris

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

KINO AFIŠA

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

S.	 28.XI	 16.00		 ŠEFS ĀDAMS DŽONSS
Sv.	 29.XI	 17.30	 2015,	ASV
O.	 1.XII	 17.30	 Ilgums	1’41
T.	 2.XII	 20.00	 Komēdija
C.	 3.XII	 17.30	 12+

S.	 28.XI	 18.00		 MANS KARALIS
Sv.	 29.XI	 15.00	 2015,	Francija
O.	 1.XII	 19.30	 Ilgums	2’04
T.	 2.XII	 17.30	 Romantika,	drāma
C.	 3.XII	 19.30	 16+

S.	 5.XII	 14.00		 ARNOLDA BUROvA 
Sv.	 6.XII	 15.00	 ANIMĀcIJAS FILMU IzLASE
O.	 8.XII	 17.30	 1966-1977,	Latvija,	ilgums	0’46
T.	 9.XII	 18.00	 Animācijas	ģimenes	filmas
C.	 10.XII	 18.00	 U

S.	 5.XII	 15.00		 JūRAS SIRDĪ 
Sv.	 6.XII	 16.00	 2015,	ASV
O.	 8.XII	 18.30	 Ilgums	2’01
T.	 9.XII	 19.00	 Piedzīvojumu	filma,	
C.	 10.XII	 19.00	 zinātniska	fantastika;	12+

NO 11. LĪDz 17. DEcEMBRIM KINO NETIEK DEMONSTRĒTS!

Meklē ziemassvētku egli
Kuldīgas novada pašvaldības māksliniece Inese 

Sulojeva, kura ik gadu rūpējas par pilsētas nofor-
mējumu dažādos svētkos, lūdz atsaukties cilvēku ar 
dāsnu sirdi, kurš Kuldīgai varētu uzdāvināt lielu un 

skaistu Ziemassvētku egli. 
Tālrunis 63321905.

Sestdien, 5. decembrī,
12. ziemas festivāls 

„NOTIcI BRĪNUMAM”
12.00 Ziemassvētku	tirdziņa	atklāšana Rātslaukumā
12.00	–	18.00 Dāvanu	tirdziņš Liepājas	ielā
12.00	–	16.00 Lielā	vēstuļu	rakstīšana	Rūķu	istabā Liepājas	ielā	3

12.00	–	17.00 Atraktīvi	muzikālais	„Ņigu	–	ņegu”	Rūķu	viesistabā Uz	Rātslaukuma	
skatuves

12.30	–	16.00 Rūķu	āra	sporta	studija Rātslaukumā
17.00 Kuldīgas	galvenās	egles	iedegšana Rātslaukumā

17.30
Ziemassvētku	ieskaņas	koncerts
Piedalās	Kuldīgas	mūzikas	skolas	meiteņu	koris	„Cantus”,
kamerorķestris	un	jauktais	koris	„Ventava”

Sv.Katrīnas	baznīcā

Aicina Rūķa istaba
Rūķa istaba darbosies no 5. decembra 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 sprak-
šķēs krāsns, kūpēs tēja un smaržos piparkūkas, bet jūs varēsiet apskatīt, kā 
īsti viņi tur dzīvo, kā notiek dāvanu gatavošana un kopīgi apgūt svarīgākās 
Rūķu zinības.

•	RŪĶA	ISTABAS	ATVĒRŠANA	sestdien,	5.	decembrī,	12.00.	
•	RŪĶA	DZIMŠANAS	DIENAS	SVINĪBAS	piektdien,	25.	decembrī,	13.00.	
•	RŪĶA	ISTABAS	DARBA	LAIKS:	darba	dienās	no	11.00	līdz	18.00,
		 sestdienās,	svētdienās	un	svētku	dienās	no	12.00	līdz	14.00,
	 	pirmdienās	Rūķa	istaba	būs	ciet!

Laimīgās stundas
Sv.		6.XII	 12.00	-	14.00	 Brīnumputna	sapnis
O.		 8.XII	 16.00	-	18.00	 Sniegpārsliņas	stāsts
T.		 9.XII	 16.00	-	18.00	 Neparastais	Adventa	vainags
C.	 10.XII	 16.00	-	18.00	 Labo	domu	grāmatiņa
P.	 11.XII	 16.00	-	18.00	 Sniega	roze	eglītei
S.	 12.XII	 12.00	-	14.00	 Mājiņa	dāvanai
Sv.	 13.XII	 12.00	-	14.00	 Ziemassvētku	galda	karte
O.		 15.XII	 16.00	-	18.00	 Lapu	lāsteku	lipināšana
T.		 16.XII	 16.00	-	18.00	 Mērkaķošanās
C.		 17.XII	 16.00	-	18.00	 Ziemassvētku	greznumbante
P.		 18.XII	 16.00	-	18.00	 Lukturu	darbnīca
S.		 19.XII	 12.00	-	14.00	 Sveču	liešana
Sv.		20.XII	 12.00	-	14.00	 Stikla	zvaigžņu	darītava
O.		 22.XII	 16.00	-	18.00	 Ziemas	pērle
T.		 23.XII	 16.00	-	18.00	 Bumbulēšana
C.		 24.XII	 16.00	-	18.00	 Rūķis	pošas	svētkiem
  
Ieejas kartes noteikti saglabājiet, jo 25. decembrī –  Rūķa dzimšanas 

dienā – tās jums var sagādāt pārsteigumus.
GAIdāM cIeMoS LIeLuS uN MAZuS!

Papildus informācija:  Rūķu nama ziņu lapa www.kckuldiga.lv
   Rūķafons Rūķa istabā 63320300.

Ad ven ta lai kā, at šķi rī bā no pā rē-
jiem Baz nī cas dzī ves li tur ģis ka jiem 
lai kiem, ir ļo ti sva rī ga iz prat ne par 
lai ku; ad ven tā, ru nā jot gan par otr-
rei zē jo Kris tus at nāk ša nu, gan par 
gai dā ma jiem  Kris tus dzim ša nas 
svēt kiem, lai ks tiek pieminēts ļo ti 
daudz un bie ži.

Kris tie tis sa prot, ka vi ņam no 
Die va do tais laiks ir ne ti kai laiks 
pašreali zā ci jai, laiks biz ne sam, dar-
bam, iz klai dei, sa vu fan tā zi ju un 
vēl mju re ali zē ša nai, bet arī laiks kā 
dā va na, ku rā mēs ie pa zi nām Die vu. 
Nā kot nē ta ču ir pa re dzē ta tik ša nās ar 
Vi ņu – gri bam mēs to vai ne gri bam; 
tik ša nās ar Vi ņu būs tāds mo ments, 
kad viss pa liks jau aiz mu gu rē. Ar 
kat ru die nu, stun du un mi nū ti mēs 
esam ar vien tu vāk un tu vāk šim 
satik ša nās brīdim, ti kai diem žēl tas  
ne no zī mē, ka esam ar vien tu vā ki 
Die vam. Lūk, ad vents ir laiks, ku rā 
ga ta vo ja mies sa tik ties ar Kun gu un 
at klā jam sa vas dzī ves jē gu.

Vis a mū su šīs ze mes dzī ve var būt 
par sav da bī gu pie dzī vo ju mu, Die va 
klāt būt nes mek lē ša nu un at klā ša nu 
vi sā: pa sau les vēs tu rē, mū su per so-
nī ga jā dzī vē, cil vē kos, no ti ku mos, 
dar bos, pa sau lē, ku ra ir mums ap-
kārt, prie kos un bē dās, sa snie gu mos 
un kri tie nos. Dievs ir ie li cis mū su 
sir dīs il gas pēc Vi ņa, jo esam ta ču 
Vi ņa ra dī ša nas dar ba aug ļi – vis aug-
stā kais sa snie gums.

Svē tā Lū ka sa evaņ ģē li ja 19. no-
da ļā ir stās tīts par kā du muit nie ku 
vār dā Za hejs. Viņš bi ja ba gāts vīrs, 
priekš nieks. Un viņš gri bē ja uz zi nāt, 
kas ir Jē zus. Cil vē kam var pie de rēt 
daudz nau das, vi ņa ro kās var būt 
lie la va ra, vi ņam var būt per fek ta 
ve se lī ba, to mēr  vi ņa sir dī var mā jot 
arī vien tu lī ba, viņš var būt tukšs, ne-
lai mīgs un aiz mirsts cil vēks. Lai kam 
tie ši tā ju tās šis muit nieks Za hejs – 
vi ņa mā jas kam ba ri bi ja pār pil dī ti, 
ti kai sirds kam ba ri bi ja tuk ši, jo viņš 
bi ja pa zau dē jis dzī vei jē gu. Ne kas 
un ne viens ne var un ne spēj pa da rīt 
cil vē ku lai mī gu kā ti kai Dievs. Mans 
no vē lē jums kat ram mū su pil sē tas un 
no va da ie dzī vo tā jam ša jā ad ven ta 
lai kā: at jau not se vī il gas pēc Die-
va un cen tī bu mī les tī bā pret Vi ņu, 
iz kus tē ties no vie tas, do ties Vi ņu 
mek lēt un… no teik ti at rast, jo, kā 
teikts Evaņ ģē li jā: „Katrs, kas mek lē, 
tas at rod.”.

„La bi dzī vot ir la bi, bet dzī vot la-
bāk ir vēl la bāk” – lai kam dau dzi šos 
vār dus ir dzir dē ju ši. Kris tie tim tas 
skan maz liet ci tā dāk: „La bi dzī vot 
ir la bi, bet la bāk ir – vien kār ši dzī-
vot!” Tas ir: dzī ve kā Die va dā va na 
ir daudz lie lā ka vēr tī ba ne kā dzī ves 
kva li tā te. Ka mēr mēs dzī vo jam, 
mums ir laiks, lai lī dzī gi Za he jam 
cen stos ie pa zīt Jē zu un at klāt Vi-
ņu – kas Viņš ir. Šis ad ven ta laiks 
ir ie spē ja, ka arī mū su mā jās ie nāks 
gan at grie ša nās un pes tī ša na, gan 
miers un svē tī ba, gan gais ma, bet 
pār i vis am – mī les tī ba.

Adventa laikā

vJAČESLAvS BOGDANOvS, 
Kul dī gas ka to ļu drau dzes pries te ris 

ĒDOLĒ
Decembrī	–	Ivetas	Rogas	fotoizstāde	un	Aizpu-
tes	mākslinieces	 I.Rozenbahas	 izstāde	 „Zeme	
un	jūra”.
28.	novembrī	11.00	kultūras	namā	–	nūjošanas	
apmācība	„Sveika,	nūjošana!”.	Nodarbību	vada	
instruktore	 Vineta	 Baukše.	 Dalības	maksa	 –	
EUR	1.
3.	 decembrī	 17.00	–	 lielās	 egles	 atklāšana	ar	
ķekatniekiem.
10.	decembrī	17.00	kultūras	namā	–	tikšanās	ar	
vēsturnieci	un	rakstnieci	Laimdotu	Sēli.
GUDENIEKOS
Aicina	 pieteikties	 aušanas	 nodarbībām,	
tālr.	29266724.
ĪvANDĒ
27.	novembrī	tiek	organizēts	brauciens	uz	teātra	
izrādi	 „Septiņas	 vecmeitas”	Kuldīgas	 kultūras	
centrā.	Pieteikties	Īvandes	pagasta	pārvaldē	vai	
pa	tālr.	26094780.
29.	 decembrī	 21.00	 Īvandes	muižā	 –	 slēgtais	
vakars	 ar	 grupu	 „Pļumpapā”.	 Ieeja	 –	EUR	2.	
Iepriekš	 pieteikties	 pagasta	 pārvaldē	 vai	 pa	
tālr.	26094780.
KABILĒ
4.	decembrī	18.00	saieta	namā	„Sencis”		–		Adven-
ta	 ieskaņas	koncerts	„Klusi	un	mierīgi	svētki	 lai	
nāk!”.	 Svētku	 noskaņu	 radīs	 Z.A.Meierovica	
Kabiles	pamatskolas	pulciņu	audzēkņi.
19.	 decembrī	 13.00	 saieta	 namā	 –	 senioru	
masku	balle	Ziemassvētku	noskaņās	 (drosmī-
gākie	un	atraktīvākie	aicināti	ierasties	maskās).	
Spēlēs	 –	 Vilnis	 Bumbieris	 (Sabile).	 Dalības	
maksa	–	EUR	3.	Būs	silta	tēja,	kafija.	Pieteikties	
līdz	14.	decembrim	pa	tālr.	29903638.
KURMĀLĒ
11.	 decembrī	 18.00	Pagastmājas	 pagalmā	 –	
egles	iedegšana.
16.	decembrī	13.00	pagasta	pasākumu	zālē	–	
Ziemassvētku	 eglīte	 Kurmāles	 un	 Turlavas	
senioriem.

LAIDOS 
Sermītes	bibliotēkā	līdz	31.	decembrim	–	Pļav-
muižas	saieta	nama	Mākslas	studijas	dalībnieku	
darbu	 izstāde	 „Sermīte	 rudenī”;	 27.	 novembrī	
9.30	 –	 Bērnu	 žūrijas	 pasākums	 bērnudārza	
audzēkņiem	„Pa	pēdām...”.
5.	decembrī	14.00	–	došanās	ciemos	uz	senioru	
pēcpusdienu	Vārmē.	Dalības	maksa	–	EUR	3.	
Pieteikties	līdz	3.	decembrim,	tālr.	29925202.
5.	 decembrī	 17.00	Sermītes	 interešu	 centrā	 –	
Ziemassvētku	rūķis	aicina	uz	eglītes	iedegšanu.
6.	decembrī	11.00	Sermītes	bibliotēkā	–	čaklāko	
lasītāju	sumināšanas	pasākums.
12.	decembrī	16.00	pie	Valtaiķu	pienotavas	–	Zie-
massvētku	stāsts	„Gaisma	mostas	Valtaiķos”.	Stās-
tīs:	Baiba	Podniece,	Andra	Bumbiere,	Klāvs	Doniņš	
un	Māteru	Jura	Kazdangas	pamatskolas	skolēni.
pADURĒ
27.	 novembrī	 18.00	Deksnē	–	Sadziedāšanās	
pasākums,	pievēršoties	Guntara	Rača	daiļradei.	
Sīkāka	informācija	pa	tālr.	29342119.
RENDĀ
12.	 decembrī	 kultūras	 namā	–	 jau	piekto	 reizi	
notiks	 labdarības	koncerts	„Eņģeļi	pār	Latviju”.		
Pasākumā	piedalīsies	Basu	tradīciju	ansamblis	
„Basu	 suiti”,	SP	 vokālais	 ansamblis,	Snēpeles	
vīru	 un	 sieviešu	 vokālie	 ansambļi,	 Kurmāles	
vokālais	ansamblis,	„Suitu	sievas”,	saksofonistu	
ansamblis,	Jelgavas	sieviešu	vokālais	ansamblis	
„Guns”,	 Snēpeles	 un	Rendas	 deju	 kolektīvi,	
individuālie	izpildītāji	un	citi.	Atnāc,	pievienojies	
eņģeļu	 saimei	 un	 ziedo,	 lai	 kādam	bērniņam	
Latvijā	būtu	vieglāka	dzīve!
12.	 decembrī	 21.30	 kultūras	 namā	–	Ziemas-
svētku	 ieskaņas	 balle	 kopā	 ar	 grupu	 „Uzmini	
nu”.	Ieeja	–	EUR	3.
16.	decembrī	19.00	–	Liepājas	teātrī	Ziemassvēt-
ku	koncerts	„Apvij	rokas”.	Biļetes	cena	–		EUR	12.	
Pieteikties	un	samaksāt	līdz	10.	decembrim.
RUMBĀ
Decembrī	 apskatāma	Rumbas	 pagasta	 iedzī-

votāju	 veidota	 gleznu	 izstāde	 „Ziemassvētku	
gaisma”:	no	2.	līdz	11.	decembrim	–	Mežvaldē,	
Rumbas	pagasta	pārvaldes	nama	zālē;	no	14.	
līdz	 21.	 decembrim	 –	 „Bukaišos”;	 no	 22.	 līdz	
30.	decembrim	–	Novadniekos.
9.	decembrī	14.15	„Bukaišos”	–	kulinārijas	pa-
sākums	„Gardēži”.
15.	 decembrī	 16.00	 „Bukaišos”	 –	 „Radošā	
darbnīca”.
SNĒpELĒ
Decembrī	bibliotēkā	–	fotogrāfiju	izstāde	„Te	mēs	
dzīvojam”,	 autors	 snēpelnieks	Arvīds	 Līdaka;	
rokdarbnieces	Sarmītes	Maksimovas	 adījumi;	
keramiķes	Intas	Mednieces	darbu	izstāde.
27.	novembrī	15.00	kultūras	namā	–	praktisko	
nodarbību	 cikla	 „Radoši,	 praktiski,	 interesanti	
un	arī	sātīgi”	kārtējā	nodarbība	„50+”	(tikšanās	
ar	skaistumkopšanas	speciālisti	Mairitu	Eidu).
Visu	Adventes	 laiku	 bibliotēkā	 –	 „Ziemas-
svētku	 brīnumu	 zeķe”	 (izpildot	 zeķē	 atrastos	
uzdevumus,	 bērni	 saņems	 rūķa	 sagatavotos	
pārsteigumus).
2.	decembrī	10.00	bibliotēkā	–	radošā	darbnīca	
bērniem	„Sniegpārslas	krīt”.
8.	decembrī	10.00	bibliotēkā	–	radošā	darbnīca	
Vilgāles	 pamatskolas	Snēpeles	 filiāles	 pirms-
skolas	sagatavošanas	grupas	bērniem	„Dedzat	
gaišu	uguntiņu”	 (gatavosim	gaismas	 lukturīšus	
rūķu	gājienam).
13.	 decembrī	 16.00	pie	Pagastmājas	–	 „Rūķu	
gājiens”,	pagasta	egļu	iedegšana.	Tālāk	dosimies	
iedegt	Snēpeles	pils	egli,	pa	ceļam	būs	pārsteigu-
mi.	Visiem	galvās	rūķu	cepures	un	rokās	lukturīši.
18.	 decembrī	 15.00	 kultūras	 namā	 –	 uz	 Zie-
massvētku	 balli	 aicināti	 pagasta	 pensionāri.	
Pieteikties	kultūras	namā	vai	pa	tālr.	27843792,	
63354250,	27843796	līdz	14.	decembrim.
TURLAvĀ
Decembrī	 bibliotēkā	 –	 Līvijas	 Bružes	 gleznu	
izstāde	 „Ainavas	 un	 ziedi”;	Agneses	 Salnas	
darinātās	 rotaļlietas	 izstādē	 „Rūķu	 darbnīca”;	

līdz	11.	 decembrim	PII	 „Lāčuks”	 radošo	darbu	
izstāde	„Nāk	rudens	izkrāsot	Latviju!”;	līdz	23.	de-
cembrim	–	 „Bērnu,	 jauniešu	 un	 vecāku	 žūrija	
2015”.	Aicināti	iesaistīties	lasīšanas	veicināšanas	
programmā,	 lasot	 un	 vērtējot	 6	 grāmatas;	 līdz	
31.	decembrim	rokdarbnieces	Agneses	Salmas	
darinātās	 rotaļlietas	 izstādē	 „Rūķu	 darbnīca”,	
Intas	Mednieces	keramikas	izstāde.
28.	 novembrī	 19.00	 kultūras	 namā	 –	 vokālo	
ansambļu	 sadziedāšanās	 koncerts	 „Adventi	
gaidot”.	Piedalās	ansambļi	no	Kuldīgas,	Aizputes	
un	Jelgavas.
3.	 decembrī	 14.00	 –	 17.00	 kultūras	 namā	 –	
„Skapja	tīrīšana	un	dalīšanās”.	Aicināti	visi,	kam	
interesē	mainīties	 ar	 drēbēm	 un	 lietām,	 kas	
pašam	nav	vajadzīgas.
5.	decembrī	14.00	–	sadraudzības	vakars	senio-
riem,	aicināti	arī	Turlavas	seniori.
10.	 decembrī	 18.00	Ķikuros	 pie	 bibliotēkas	 –	
egles	iedegšana.
12.	 decembrī	 18.00	Turlavas	 centrā	 –	 egles	
iedegšana.
16.	decembrī	13.00	–	Turlavas	seniorus	ielūdz	
Vilgāles	 seniori	 uz	 Ziemassvētku	 pasākumu.	
Pieteikties	pa	tālr.	26263960	vai	28614939.
vĀRMĒ
29.	novembrī	14.00	sporta	hallē	–	Latvijas	čem-
pionāta	2.	līgas	spēle	florbolā:	Vārme	–	Tērvete.
5.	decembrī	14.00	sporta	hallē	–	Vārmes	senioru	
un	viņu	draugu	Ziemassvētku	gaidīšanas	balle.	
Muzikālais	noformējums	–	Aivars	Ērglis.	Dalības	
maksa	–		EUR	3,	pieteikties	pa	tālruni	27884937	
vai	28742355.
6.	decembrī	14.00	Vārmes	sporta	hallē	–	2.	līgas	
sacensības	 florbolā:	 Vārme	 –	 SC	 „Mēmele/
Code”.
12.	 decembrī	 16.00	 atpūtas	 parkā	 „Aizupī-
tes”	–	svētku	egles	iedegšana.	Rotaļās	iešana.	
Karstvīna	 baudīšana.	 Našķēšanās	 ar	 pelē-
kajiem	 zirņiem.	Vadīs	 	 Vārmes	 amatierteātris	
„Es	un	Tu”.


