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šajā numurā

Lāčplēša diena un 
valsts svētki novadā
> 2. lpp.

Uzņēmēju un amatnieku 
Gada balvas pretendenti
> 4. lpp. 

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

Biežākie jautājumi par izmaiņām 
atkritumu apsaimniekošanā
> 6. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

Pasniegs Kuldīgas novada Goda balvu
26. oktobra Domes sēdē deputāti pēc Kuldīgas novada Domes Apbalvošanas padomes ieteikuma šogad ar Goda balvu nolēma apbalvot 11 personas, 

novērtējot viņu ieguldījumu novada attīstībā un sabiedriskās nozīmības palielināšanā.
Goda balvas pasniegs svinīgā pasākumā 18. novembrī 15.00 Kuldīgas kultūras centrā, sagaidot Latvijas Republikas 99. gadadienu.

Ar Kuldīgas novada Goda balvu šogad apbalvos: 
• vari braslu, kinorežisoru – par nozīmīgu un mākslinieciski 

augstvērtīgu Kuldīgas atspoguļojumu kinomākslā;
• Imantu DonIņu, z/s “Bandžēni” īpašnieku – par ģimenes 

ieguldījumu lauku attīstībā;
• mārītI DonIņu, z/s “Bandžēni” īpašnieci – par ģimenes 

ieguldījumu lauku attīstībā;
• ZiGmundu dvaronu, futbola kluba “FC nikers” vadītāju – par 

nozīmīgu ieguldījumu Kuldīgas novada futbola attīstībā;
• GundeGu KuGelani, SIa “Kuldīgas slimnīca” Dzemdību 

nodaļas vecmāti – par nesavtīgu darbu sieviešu veselības labā;
• arnoldu PiZiKu, SIa “EoX-metālapstrāde” menedžeri – par 

ilggadēju darbu metālapstrādē un aizrautību Kuldīgas vecpilsētas 
popularizēšanā;

• didZi sKušKu, Ēdoles un Lipaiķu luterāņu draudžu mācītāju, 
Kuldīgas 58. kristīgo skautu vienības vadītāju – par aizrautīgu 
darbu ar bērniem un jauniešiem;

• dZintru straZdu, SIa “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
Zaļumsaimniecības daļas vadītāju – par ieguldīto darbu Kuldīgas 
parku un dārzu uzturēšanā;

• inesi sulojevu, Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes 
vadītājas vietnieci – par ieguldīto darbu pilsētas vizuālajā 
noformējumā;

• aIvaru vĒtrāju, laikraksta “Kurzemnieks” fotogrāfu – par 
ilggadēju darbu laikraksta redakcijā, dokumentējot novada 
iedzīvotāju dzīvi;

• Līgu ZEIDaKu, Kuldīgas alternatīvās sākumskolas skolotāju – 
par izcilu pedagoga darbu, sagatavojot skolēnus Eiropas 
čempionātam satiksmes drošībā.

Goda balva ir Kuldīgas novada pašvaldības apbalvojums, ko pasniedz, novērtējot kāda cilvēka īpašus nopelnus politikā, tautsaimniecībā, veselības aizsar-
dzībā, izglītībā, kultūrā, sportā, valsts pārvaldes un aizsardzības jomā, kas saistīti ar Kuldīgas novada attīstību un sabiedriskās nozīmības palielināšanu.

Gaidītā Kuldīgas novada sporta 
kompleksa rekonstrukcija 
un peldbaseina būvniecība ir 
noslēgusies – par to pārliecinājās 
Senioru padomes locekļi, apska-
tot jaunās telpas un baseinu. Ie-
dzīvotājiem baseins būs pieejams 
no 11. novembra.

Seniori bija ļoti ieinteresēti, uzde-
va daudz jautājumu un pauda prieku 
par redzēto. Kuldīgas novada sporta 
skolas direktora vietnieks sporta 
jautājumos, kā arī kompleksa pār-
valdnieks Ivo Solomahins Senioru 
padomei īsumā izstāstīja būvniecības 
gaitu, kā arī atbildēja uz jautājumiem.

“Jaunajā kompleksā varēs ienākt 
no divām pusēm – no Kalna ielas un 
Jelgavas ielas puses,” senioriem no-
rādīja I. Solomahins. Ērta pieejamība 
paredzēta arī cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem – nodrošināta speciāla 
tehnika, kas cilvēkus uzvedīs ēkas 
2. stāvā, ierīkota arī ierīce, kas ļaus 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
izmantot baseinu un peldēt.

Seniorus interesēja, kādi pakal-
pojumi kompleksā būs pieejami un 
kāda sistēma tos kontrolēs. I. Solo-
mahins skaidroja, ka apmeklētājiem 
baseina komplekss būs atvērts katru 
dienu no 7.00 līdz 22.00, bet pirm-
dienās no 13.00 līdz 22.00.

Īpaši draudzīgas cenas paredzētas 
bērniem, studentiem un invalīdiem.  
Viņi saņems 50% atlaidi ikvienā 
apmeklējuma reizē. Senioriem dar-
badienās no 7.00 līdz 16.00 baseina 
apmeklējumam noteikta 50% atlaide, 
bet pārējiem apmeklētājiem šajā 
laikā – 20%. Ģimenes komplektam 
(divi pieaugušie un divi bērni) piemē-
rota 30% atlaide jebkurā kompleksa 
darba laikā. Īpaša cena paredzēta, 
iegādājoties abonementu baseina un/
vai pirts apmeklējumam (10 reizes x 
60 min) – 30% atlaide.

Seniorus priecēja sāls istaba. Tā 

Seniori novērtē jauno peldbaseinu

izveidota ar lielu dabīgās sāls kārtu, turklāt caur speciālu 
ventilācijas sistēmu tiks padots tvaika sāls, kas, nonākot telpā, 
kristalizēsies. Sāls istaba ir veselīga elpošanas sistēmai un 
cilvēka organismam kopumā. Senioru padomes priekšsēdētāja 
Astra Gūtmane interesējās, vai atlaides senioriem būs arī sāls 
istabas apmeklējumam. Uz to I. Solomahins atbildēja, ka atlaides 
paredzētas visiem pakalpojumiem.

Baseinā divi peldēšanas celiņi apmeklētājiem būs pie-
ejami visu laiku, bet pēc 18.00 – visi četri. Dienas laikā 
novada skolēniem baseinā notiks peldēšanas nodarbības. 
Pirmsskolas vecuma bērniem un sporta skolas audzēkņiem 
treniņu nodarbību laikā baseina apmeklējums būs bez 
maksas. Baseina kompleksu visu darba laiku uzraudzīs 
instruktors – glābējs.

Projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilak-
ses pasākumi Kuldīgas novada pašvaldībā” senioriem un 
bērniem būs iespēja bez maksas apmeklēt ūdens aerobiku. 
Baseina kompleksā tiks nodrošināts arī aerobikas un peldē-
šanas inventārs. Projektu finansē par Eiropas Sociālā fonda 
un valsts budžeta līdzekļiem.

I. Solomahins seniorus informēja: “Ienākot apmeklē-

tājiem piešķirs elektroniskas gumijas aproces, kurās parā-
dīsies izvēlētā pakalpojuma laiks. Šī aproce darbosies arī 
kā atslēga garderobes skapīšiem, tādējādi atstātās mantas 
būs drošībā. Kompleksā tiks veikta arī videonovērošana.” 
Viņš aicināja ikvienu izmantot draudzīgās cenas un atlaides. 
“Es teiktu, ka Kuldīgā būs draudzīgākās cenas Kurzemē. 
Gribam, lai kuldīdzniekiem jaunā kompleksa apmeklējums 
būtu izdevīgs un ērts,” papildināja I. Solomahins.
Pakalpojuma veids mērvienība Cena (Eur)
baseins st. 3.39
Baseins + pirtis st. 6.53
Sāls istaba 30 min. 2.34
Sporta zāles īre Kalna ielā 6 st. 9.55
naktsmītnes Kalna ielā 6 d/n 10.12*

viena celiņa īre baseinā būs 28 Eur stundā + Pvn.
* Personām, kuras naktsmītnes izmanto ilgāk par vienu nedēļu, tiek piemērota 
20 % atlaide. Sporta skolas audzēkņiem maksa par naktsmītni ir 8 Eur mēnesī. 
Kuldīgas novadā deklarētiem un dzīvojošiem izglītības iestāžu audzēkņiem 
maksa par naktsmītni ir 8 Eur mēnesī. Pārējiem izglītības iestāžu audzēkņiem 
maksa par naktsmītni – 36 Eur mēnesī.

SIgnETaS LaPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, teksts un foto

Senioru padomes 
locekle zigrīda 

Sīle (priekšplānā) 
sporta kompleksa 

pārvaldniekam 
Ivo Solomahinam 

jautāja par 
baseina darba 

laiku un 
pieejamību.

Tikko aizvadīts otrais starptau-
tiskais skatuves mākslas festivāls 
“Teātris ir visur Kuldīgā”. Festivāla 
nosaukums sevi attaisnoja, jo divās 
pasākuma dienās Kuldīgā teātris tie-
šām bija visur – daudzdzīvokļu mājas 
pagalmā, Jauniešu mājā, Svētās An-
nas baznīcā, Mākslas namā, kultūras 
centrā, kafejnīcās un restorānos.

Man nereti tiek uzdots jautā-
jums – kāpēc tieši Kuldīga? Kāpēc 
tieši pie mums? Šķiet, ka Kuldīga 
ir kā radīta teātrim, un teātris pie 
mums vienmēr ir bijis cieņā. Kul-
dīdznieki mīl teātri, un paši labprāt 
arī spēlē teātri. Mēs varam lepoties 
ar lieliskām Kuldīgas amatierteātra, 
Ģimeņu teātra, Kustību teātra “Fo-
cus” izrādēm, kā arī mūsu pagastu 
amatierteātriem. Iedzīvotāju iemīļoti 
ir Snēpeles, Vārmes, Turlavas un 
Kurmāles pagastu amatierteātri, šo-
gad tiem atkal ir pievienojies Laidu 
pagasta amatierteātris.

Nedēļas nogalē, 4. novembrī, jau 
no pulksten 11.30 Kuldīgas kultūras 
centrā norisināsies mūsu novada 
amatierteātru skate “Zelta bize”, 
kurā ikviens varēs baudīt un vērtēt 
jaunos iestudējumus pilnīgi bez 
maksas un pārliecināties, ka mūsu 
novadā teātri mīl. Mēs lepojamies 
arī ar mūsu novadniekiem – dažādu 
laiku aktieriem, režisoriem, drama-
turgiem. Par novada simbolu ir kļuvis 
piemineklis Ēvaldam Valteram. Pats 
Ē. Valters par Kuldīgu ir teicis: “Es 
tik ļoti mīlu Kuldīgu, ka man vajag 
tikai pateikt vārdu Kuldīga, un es jau 
esmu laimīgs”. Jāatzīmē arī jaunais 
un talantīgais Latvijas Nacionālā 
teātra aktieris Jurģis Spulenieks, kurš 
sava tēla pārdzīvojumus, gribu un 
biogrāfiju spēj nospēlēt bez vārdiem.

Tāpēc tas šķita tik likumsakarīgi, 
kad Dana Bjork, Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātra aktrise, piedāvāja 
rīkot starptautisku skatuves mākslas 
festivālu Kuldīgā. Jau otro gadu visa 
Kuldīga kļuva par teātra skatuvi 
dažādām gaumēm un vecumiem. 
Aizraujošas izrādes bērniem, Mas-
kavas Mazās Bronnajas dramatiskais 
teātris, laikmetīgās dejas iestudē-
jumi, Karaliskais improvizācijas 
teātris, Liepājas Goda teātris, ilūziju 
šovs, viesi no Ņujorkas ar stāstu 
par Sergeju Jeseņinu un daudzi citi 
festivāla notikumi padarīja to par 
neaizmirstamu.

Vēlos pateikt vissirsnīgāko pal-
dies festivāla rīkotājiem, māksli-
niekiem, atbalstītājiem un, protams, 
skatītājiem, bez kuriem festivāls nav 
iedomājams. Ceru, ka jūs, tāpat kā 
es, ar nepacietību gaidāt nākamo – 
trešo starptautisko skatuves mākslas 
festivālu “Teātris ir visur Kuldīgā”.

Teātri mums 
vienmēr cieņā
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11. novembrī novada ļaudis aici-
nāti piedalīties Latvijas brīvības 
cīņās kritušo varoņu piemiņas 
dienā – Lāčplēša dienā.

No 10.00 līdz 14.00 Pilsētas lau-
kumā notiks Zemessardzes 45. no-
drošinājuma bataljona un NATO 
kaujas grupas prezentācijas – militā-
rā tehnika, ekipējums, ieroči, rekru-
tēšanas stends un tējas baudīšana, 
lentīšu locīšana un dalīšana.

16.00 Pilsētas laukumā notiks 
militārā parāde, kuras laikā Zemes-
sardzes kandidāti dos zvērestu. Kul-
dīgas brīvprātīgie jaunieši Pilsētas 
laukumā dalīs sarkanbaltsarkanās 
lentītes, kuras ikviens varēs pie-
spraust pie apģērba, tā apliecinot 
patriotismu. Pēc parādes 16.30 vie-
nības dosies gājienā uz Rātslauku-
mu, kur pārformēsies lāpu gājienam, 
lai dotos uz Annas kapiem, kur 17.00 
notiks Latvijas brīvības cīņās kritušo 
varoņu piemiņas brīdis ar dzeju un 
mūziku.

Savukārt 16. novembrī 10.00 
Kuldīgas pilskalnā notiks Lāčplēša 
dienai veltītas militarizētas sporta 
spēles “Spēks un daile”, ko rīko 
Kuldīgas novada Bērnu un jaunie-
šu centrs sadarbībā ar Zemessar-
dzes 45. nodrošinājuma bataljonu. 

Pasākumam aicināti pieteikties 
5.–9. klašu un 10.–12. klašu skolēni 
no Kuldīgas, Talsiem, Alsungas, 
Aizputes, Skrundas, Brocēnu un 
Saldus novada.

Dažādi Lāčplēša dienai veltīti pa-
sākumi notiks arī novada pagastos.

Par godu Lāčplēša dienai 10. no-
vembrī 16.00 Rumbas pagastā 
Ventas ciema “Bukaišos” notiks 
erudīcijas pasākums bērniem “Mana 
Latvija”. Bet 19.00 – valsts svētku 
koncerts, kurā uzstāsies vokālais 
ansamblis “Karameles” un Agnese 
Čīče.

Vārmes pagastā 11. novembrī 
17.00 ikviens aicināts uz lāpu gā-
jienu. Tas notiks pa diviem gaismas 
ceļiem – no skolas un Vārmes pa-
gasta pārvaldes. Gājienā interesenti 
aicināti doties ar lāpām vai svecēm. 
Pēc tam muzikāls atceres brīdis 
atpūtas parkā “Aizupītes”.

Laidu pagasta iedzīvotāji 11. no-
vembrī 18.00 aicināti piedalīties 
piemiņas akcijā un iedegt savā logā 
svecīti.

Gudenieku pagasta kultūras 
namā 11. novembrī 17.00 viesosies 
Pāvilostas amatierteātris ar literāri 
muzikālu uzvedumu pēc Agneses 
Bules darbu motīviem “Latviešu 
sapnis”. Ieeja – 1 EUR.

Par ēku ārdurvju rotāšanu 
valsts svētkos

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Kuldīgas 
novada pašvaldība līdz 11. novembrim aicina uzņēmumu un iestāžu 
vadītājus un iedzīvotājus ar priežu vītnēm, kas apvītas ar sarkan-
baltsarkanā karoga lenti, izrotāt veikalu, biroju, iestāžu, uzņēmumu 
un dzīvokļu parādes durvis.

Kuldīgas novada pašvaldība 
dāvinās sarkanbaltsarkano lenti 
(4 metrus) tām ēkām, kuras nav 
SIA “Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” (KKP) apsaimniekošanā 
un kuras atrodas pilsētas centrā – 
Liepājas ielā (līdz Piltenes ielas 
krustojumam), Baznīcas ielā (līdz 
Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski 
luteriskai baznīcai) un Pasta ielā 
(līdz Jelgavas ielas krustojumam). 
Sarkanbaltsarkano lenti var saņemt 
Kuldīgas novada Domē, Baznīcas 
ielā 1, Kuldīgā.

KKP svētku rotājumā noformēs 
savu apsaimniekojamo ēku parādes 
durvis: Baznīcas ielā ēkām nr. 3, 
7, 9, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 29; 

Liepājas ielā ēkām nr. 1, 8, 11, 12, 
14, 17, 18, 24, 25, 29, 32, 35, 37, 43; 
Policijas ielā ēkai nr. 1 un Jelgavas 
ielā namam nr. 1.

No katra kuldīdznieka entuzias-
ma un aktīvas rīcības būs atkarīgs, 
cik krāšņi izdosies 11. un 18. novem-
bra svētki mūsu pilsētā. Kuldīgas 
novada pašvaldība cer uz iedzīvotāju 
atsaucību un jau iepriekš pateicas 
par ieguldījumu svētku noskaņas 
radīšanā.

Vītnes pēc valsts svētkiem lū-
gums izmantot Ziemassvētku rotā-
jumiem.

InESE SuLOjEVa, 
Būvvaldes vadītājas vietniece vides 

pārvaldības jomā 

No 9. līdz 12. novembrim Kuldī-
gā norisināsies gardēžu atzinīgi 
novērtētās Restorānu nedēļas 
“Kuldīgas garša” rudens sesija.

Apmeklētājiem Restorānu ne-
dēļas rudens sesijā piedāvās baudīt 
veselīgu un gardi pagatavotu ēdienu 
no pašmāju produkcijas, akcentējot 
rudens sezonalitātes krāsu un gar-
šu. Šoreiz pasākums norisināsies 
zem oranžā koda, jo šādi pati daba 
iekrāsojusi savas veltes – smiltsērk-
šķus, burkānus, ķirbjus, tomātus, 
kabačus, lašus un citus produktus. 
Uz rudens sesiju apmeklētājus ielūgs 
astoņi uzņēmumi – restorāns “Ban-
gert’s”, restorāns “Goldingen room”, 
restorāns “Jēkaba sēta”, restorāns 
“Metropole”, kafejnīca “Pagrabiņš”, 
konditoreja “Šarlote”, “Cafe Tilts” 
un bārs/klubs “Stender’s”. 

Piedāvājumā būs divi ēdieni par 
7 EUR un īpašais dzēriens par 1 EUR. 
Atšķirīgs piedāvājums būs konditorejā 

Novadā atzīmēs Lāčplēša dienu

arī šogad Lāčplēša dienā militārās vienības dosies gājienā no Pilsētas laukuma uz rātslaukumu.

Lāčplēša dienu Latvijā atzī-
mē par godu neatkarīgās Latvijas 
valsts armijas uzvarai pār Rietumu 
brīvprātīgo armiju jeb tā saukto 

Bermonta karaspēku 1919. gada 
11. novembrī. Pieminot šo notiku-
mu, Lāčplēša dienā tiek godināti 
Latvijas brīvības cīnītāji.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto

Ielūdz uz Restorānu nedēļas 
“Kuldīgas garša” rudens sesiju

“Šarlote”, kur kārumus un dzērienu 
varēs nobaudīt par 5 EUR.

Paralēli ēdienkartes izveidei, 
uzņēmēji domā arī par interesantām 
aktivitātēm, ar kurām iepriecināt 
apmeklētājus.

Par detalizētu maltīšu piedāvāju-

mu aicinām interesēties mājaslapā 
un Facebook profilā “TasteKuldiga”. 
Pasākumu organizē Kuldīgas aktī-
vās atpūtas centrs, Kuldīgas kultūras 
centrs un Kuldīgas novada Dome.

anITa zVInguLE, 
“Kuldīgas garša” preses pārstāve

Sagaidot Latvijas Republikas 99. ga-
dadienu, Kuldīgā un pagastos notiks 
dažādi pasākumi, uz kuriem aicināts 
ikviens interesents.

Kuldīgas kultūras centrā 15.00 notiks 
ikgadējā Kuldīgas novada Goda balvas 
svinīgā pasniegšana, pēc kuras koncertu 
sniegs trio “Tresensus” (Līga Griķe – 
kokle, Aigars Raumanis – saksofons, 
Uģis Upenieks – perkusijas).

17.00 Sv. Katrīnas baznīcā izskanēs 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 
audzēkņu koncerts. 

Pēc koncerta no 17.30 ikviens varēs 
apmeklēt Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centra veidoto Gaismas ceļu 
“Iedegsim gaismiņas Latvijai!” Liepājas 
ielā. Šogad Gaismas ceļu veidos lieli 
sveču lukturi. Savukārt Rātslaukumā ik-
viens jau no 11. novembra aicināts valsts 
kontūrā nolikt svecīti, tādējādi sasildot 
Latviju. 18. novembra vakarā 18.00 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa teiks svētku uzrunu, bet 
pēc tam Suitu vīru ansamblis un Bērnu 
un jauniešu centra muzikālie kolektī-
vi – muzikāli radošā studija “Mona”, 

popgrupa “Putas” – aicinās uz Latvijas 
skaistāko dziesmu kopīgu dziedāšanu.

Rātslaukumā Bērnu un jauniešu 
centrs, sadarbojoties ar Zemessardzes 
45. nodrošinājuma bataljonu un Kuldīgas 
58. skautu vienību, aicinās piedalīties 
maizes cepšanā, kā arī cienās ar siltu tēju.

Kuldīgas vecajā rātsnamā no 16.00 
līdz 20.30 būs apskatāma izstāde “Ēvalds 
Valters. Dzīvi mīlot”.

Svētku laikā Kuldīgas Mākslas namā 
varēs aplūkot divas izstādes – 1. stāvā 
būs ISSP starptautiskās meistarklases 
noslēguma izstāde, savukārt Mākslas 
nama 3. stāvā ikviens varēs aplūkot 
Kuldīgas fotokluba “Divas upes” izstādi. 
Mākslas nams svētkos atvērts no 13.00 
līdz 18.00.

Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā par 
godu svētkiem tapusi virtuāla izstāde 
“Ar Latvijas vārdu”, kas būs skatāma 
no 10. novembra. Savukārt 24. novembrī 
bibliotēkā grupa “Pasta kaste” aicinās uz 
koncertprogrammu “Stāsti par mājām”.

Darīsim svētkus krāšņākus visi kopā!
SIgnETa LaPIņa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts svētki novadā
pasākumi pagastos:
ēDOLē
17. novembrī 19.00 kultūras namā – 
valsts svētku koncerts, skolēnu un 
iedzīvotāju sveikšana. 21.00 – svētku 
balle ar grupu “Saulvējā”. Ieeja – bez 
maksas. Iespēja rezervēt galdiņu.
ĪVanDē
17. novembrī 16.00 īvandes muižas 
zālē – Latvijas simtgades cikla jaunā 
filma “Ievainotais jātnieks”. mākslas 
filma par tēlnieku Kārli Zāli un Brīvī-
bas pieminekļa tapšanu. Ieeja – bez 
maksas. Pēc seansa svētku tēja un 
svecīšu aizdegšana laukā. Cilvēki 
aicināti sveces ņemt līdzi.
guDEnIEKOS
17. novembrī 19.00 kultūras namā – 
Lr proklamēšanas gadadienai veltīts 
pasākums, kurā godinās gudenieku 
pagasta ļaudis. Pēc svinīgā pasākuma 
atpūtas vakars kopā ar grupu “nenāk 
miegs”.
KaBILē
18. novembrī 19.00 saieta namā “Sen-
cis” – Lr proklamēšanas gadadienai 
veltīts klasiskās mūzikas koncerts 
ar stīgu trio “Leggiero” (Līva tomiņa 
(vijole), Baiba Bergmane (alts), Sarma 
gabrēna (čells)). Ieeja – bez maksas.

KurmāLē
17. novembrī 19.00 pagasta pasākumu 
zālē – Latvijas dzimšanas dienai veltīts 
pašdarbnieku koncerts, iedzīvotāju 
godināšana.
LaIDOS
17. novembrī 19.00 pamatskolas 
sporta zālē – Latvijas jubilejai veltīts 
koncerts “mana Latvija”, kurā uzstāsies 
pagasta vokālais ansamblis “vēja zva-
ni”, Laidu pamatskolas skolēni, kā arī 
citi pagasta iedzīvotāji un viesi. Ieeja – 
bez maksas. transporta pieteikšana 
uz koncertu līdz 13. novembrim pa 
tālr. 29604482.
PaDurē
17. novembrī 19.00 Deksnes pasākumu 
zālē – Lr proklamēšanas gadadienai 
veltīts pasākums, kurā godinās Padures 
pagasta ļaudis. Koncertu sniegs Lma 
“Impresija” un Padures sieviešu vokālais 
ansamblis. 21.00 – atpūtas vakars ar 
groziņiem, par mūziku rūpēsies grupa 
“Ēna”. Ieeja – bez maksas.
rEnDā
17. novembrī 19.30 kultūras namā – 
Lr proklamēšanas dienas pasākums 
“Saules mūžu Latvijai” un kamerkora 
“rāte” svētku koncerts. Pēc pasāku-

ma balle kopā ar Ingu un normundu. 
Ieeja – bez maksas.
SnēPELē
17. novembrī 19.00 kultūras namā – 
Lr proklamēšanas dienai veltīts pa-
sākums, kurā teiksim paldies Snēpeles 
Sirds cilvēkiem (balsošana līdz 13. 
novembrim). Svētku koncertu sniegs 
dziedātāja Ineta rudzīte un pianists 
jānis Irbe.
18. novembrī no 19.00 pie Snēpeles 
skolas – “gaismas sveiciens Latvijai” 
(kā sveicienu katrs iedegsim arī savu 
svecīti).
TurLaVā
18. novembrī 17.00 kultūras namā – 
Lr proklamēšanas dienai veltīts pa-
sākums, Inetas rudzītes koncertprog-
ramma.
Vārmē
16. novembrī 17.00 pamatskolas 
zālē – Lr proklamēšanas dienai veltīts 
vārmes pamatskolas skolēnu koncerts.
17. novembrī 17.00 pagasta bibliotē-
kā – Kuldīgas fotokluba “Divas upes” 
plenēra noslēguma pasākums. atklā-
sim fotoizstādi, būs iespēja aplūkot 
vasaras sākumā vārmē uzņemtās 
fotogrāfijas, tikšanās ar fotogrāfiem.

Publicitātes foto
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Meklē Ziemassvētku egli
Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes vadītājas vietniece vides 
pārvaldniecības jomā Inese Sulojeva, kura ik gadu rūpējas par 
pilsētas noformējumu dažādos svētkos, līdz 17.  novembrim 
lūdz atsaukties cilvēku ar dāsnu sirdi, kurš Kuldīgai varētu 
uzdāvināt lielu un skaistu Ziemassvētku egli.
Tālrunis 633 21905, e-pasts: inese.sulojeva@kuldiga.lv 

Domes 2017. gada 26. oktobra sēde
nekustamais īpašums
noteica nekustamajam īpašumam “Zīles”, Pelču 

pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
62740050199 platību 14,26 ha. 

Pagarināja parāda samaksas laiku par zemesgaba-
la daļu un nedzīvojamas ēkas – angāra nomu tehnikas 
ielā 14, Kuldīgā. 

Iznomāja SIa “IL-5” nekustamā īpašuma “valtaiķu 
pienotava” ražošanas ēkas telpas (536.6 m2) saimnie-
ciskās darbības veikšanai. 

grozīja Kuldīgas novada Domes lēmumu “Par 
pašvaldības autoceļa “6260C001 Sīļu ceļš” nodošanu 
bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas 
personā”.

Slēdza līgumu ar biedrību “Laidu mednieks” par 
medību tiesību nomu nekustamajā īpašumā “akas”, 
Laidu pagastā.

Precizēja platību (10327 m2) pašvaldībai piekrītoša-
jai zemes vienībai “apvedceļa loks”, Kuldīgā. 

atsavināja mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
dzīvokļa īpašumu Baložu ielā 3-4, Kuldīgā (izsoles sā-
kumcena 3000 Eur), un nekustamo īpašumu “varoņi”, 
gudenieku pagastā (izsoles sākumcena 900 Eur). 

atsavināja pašvaldības nekustamos īpašumus – 
dzīvokli Lapegļu ielā 2-8, Kuldīgā (dzīvokļa nosacītā 
cena 8800 Eur), dzīvokli annas ielā 6-1, Kuldīgā 
(nosacītā cena 2800 Eur), dzīvokli annas ielā 6-7, 
Kuldīgā (nosacītā cena 4800 Eur), un dzīvokļa īpa-
šumu “Šalkas”-4, Ķimale, Padures pagastā (nosacītā 
cena 1100 Eur).

Slēdza pirkuma līgumu ar SIa “Ziemeļkurzemes 
mrS” par nekustamā īpašuma – zemes vienības 
Smilšu ielā 26, Kuldīgā, pārdošanu par nosacīto cenu 
2800 Eur.

zemes noma
Izbeidza noslēgto zemes nomas līgumu par ne-

kustamo īpašumu “Kalmes”, vārmes pagastā (0,5 ha). 
grozīja noslēgto zemes nomas līgumu par īpašumu 

“vecdālderi”, turlavas pagastā (12,87 ha). 
Iznomāja z/s ”akmeņkalni” lauksaimniecības zemi 

“Cebļas”, gudenieku pagastā (4,9 ha). Izbeidza nomas 
attiecības ar vienu fizisku personu par nekustamo 
īpašumu “Cīrulīši”, Laidu pagastā, un grozīja noslēgto 
zemes nomas līgumu. 

Pagarināja nekustamā īpašuma “Dūjas”, Laidu 
pagastā (3.1 ha), nomas līgumu. 

apstiprināja 5 teritorijas, kuras uz laiku var izmantot 
sakņu dārzu vajadzībām: Dārzniecības ielas dārzi, 
Lauktehnikas dārzi, Lapegļu ielas dārzi, Dārzi pie 
“nūdienu” mājām, Dārzi pie pansionāta “venta”. Sa-
glabāja esošos līgumus un atļāva lietot sakņu dārzus 
divās teritorijās līdz brīdim, kad lietotāji izlems līgumu 
izbeigt: Dārzi Planīcas ielā, Skrundas ielas dārzi aiz 
Skrundas ielas 28.

Finanšu jautājumi
apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības dalību 

ESF projektā “atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas samazināšanai”. 

apstiprināja Kuldīgas novada sporta skolas maksas 
pakalpojumu cenrādi. 

atzina par spēku zaudējušiem Kuldīgas novada 
Domes saistošos noteikumus “Kuldīgas novada 
pašvaldības aģentūras “Kuldīgas attīstības aģentūra” 
maksas pakalpojumi”. 

Piešķīra finansējumu 100 Eur guntara jurševska 
dalībai Eiropas kausa izcīņā basketbolā Lodzā (Polija). 

apstiprināja Kurmāles pagasta pārvaldes un Snē-

peles pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu 
cenrāžus. 

no lēma  ņemt  a i zņēmumu va l s t s  kasē 
3 182 444,40 Eur projekta “Kuldīgas novada vis-
pārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”  
līdzfinansēšanai.

Piešķīra biedrībai “Es par futbolu” projekta “Sintē-
tiskā futbola laukuma pamatnes ierīkošana” realizācijai 
nepieciešamo papildu līdzfinansējumu 38 739,88 Eur. 

apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības 
2017. gada budžeta grozījumus.

nodeva Kuldīgas novada muzeja bilancē grāmatas 
“Kuldīga. Laiki, cilvēki, ainava” (300 gab.) par kopējo 
summu 6600 Eur. grāmatas eksemplāru saņems 
Kuldīgas novada vispārizglītojošās skolas (skolu 
bibliotēkas), alsungas novada bibliotēka un Skrundas 
bibliotēkas.

Dažādi
nolēma centralizēt grāmatvedības uzskaiti ar 

2018. gada 1. janvāri, izveidojot grāmatvedības uzskai-
tei atsevišķas struktūrvienības Kuldīgas novada paš-
valdībā: Kuldīgas PII “ābelīte”, Kuldīgas PII “Cīrulītis”, 
Kuldīgas PII “Bitīte”, v. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, 
Kuldīgas pamatskola, Kuldīgas alternatīvā sākumskola, 
Kuldīgas 2. vidusskola, Kuldīgas mākslas un humani-
tāro zinību vidusskola, Kuldīgas Centra vidusskola, E. 
vīgnera Kuldīgas mūzikas skola, P/a Kuldīgas galvenā 
bibliotēka, P/a Kuldīgas novada muzejs.

apstiprināja Kuldīgas novada 5.-6. klašu un 
7.-9. klašu skolēnu pētniecisko darbu izstrādes un aiz-
stāvēšanas kārtību un 10.-12. klašu skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību 
2017./2018. mācību gadā.

Deleģēja pašvaldības kapitālsabiedrībai SIa ”Kul-
dīgas ūdens” organizēt ūdensapgādi un kanalizāciju, 
notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu gu-
denieku pagasta gudenieku ciemā. noteica, ka ūdens-
saimniecības pakalpojumi tiek sniegti par tarifiem, kādi 
noteikti ar Kuldīgas novada Domes lēmumu līdz brīdim, 
kad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 
apstiprinājusi jaunu pakalpojumu tarifu.

uzdeva Domes priekšsēdētājas vietniekam 
v. gotfridsonam pildīt Kuldīgas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas vadītāja 
pienākumus un veikt visas nepieciešamās darbības 
nekustamā īpašuma nodokļa savlaicīgā iekasēšanā 
un parādu piedziņā.

apstiprināja konkursa “Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju pagalmu sakopšana un labiekārtošana Kuldīgas 
novadā” nolikumu un izveidoja konkursa komisiju (vik-
tors gotfridsons, jana jākobsone, Iveta Heidena, uģis 
gauja, Kristīna rūtenberga). 

nolēma ar Kuldīgas novada goda balvu svinīgā 
pasākumā 2017. gada 18. novembrī plkst.15:00 Kul-
dīgas kultūras centrā apbalvot vari Braslu, Zigmundu 
Dvaronu, gundegu Kugelani, arnoldu Piziku, Didzi 
Skušku, Dzintru Strazdu, Inesi Sulojevu, aivaru vētrāju, 
Līgu Zeidaku, Imantu Doniņu, mārīti Doniņu. 

atbrīvoja Ilzi Kociņu no Kuldīgas novada Domes 
tūrisma komisijas locekles pienākumu pildīšanas. 

Izdarīja grozījumus Kuldīgas novada Domes Senio-
ru padomes nolikumā. 

Iecēla Kristīni Kuzminu par Kuldīgas novada ren-
das pagasta pārvaldes vadītāju.

Konceptuāli atbalstīja mākslas un ģimeņu izglītības 
parka izveidošanu Kuldīgā. 

Kuldīgas novada Domes deputāti ar balsu vairākumu, desmit 
deputātiem balsojot par, četriem – pret un nevienam neatturoties, 
noraidīja deputāta Ērika Pucena ierosinājumu par Kuldīgas novada 
pašvaldības policijas priekšnieka Rinalda Gūtpelca atstādināšanu no 
ieņemamā amata uz laiku. Trīs no Domes deputātiem sēdē nepiedalījās.

Kā ziņots iepriekš, 2017. gada 
18. septembrī Liepājas tiesa paziņoja 
spriedumu krimināllietā, kurā R. Gūt-
pelcs tiek apsūdzēts noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts 
Kriminālprocesa likuma 317. panta 
otrajā daļā, atzīstot viņu par vainīgu. 
R. Gūtpelcs par tiesas spriedumu 
ir iesniedzis apelācijas sūdzību. Tā 
ir pieņemta, tāpēc Liepājas tiesas 
spriedums nav stājies likumīgā spēkā. 

Kā noteikts LR Kriminālprocesa li-
kuma 19. panta pirmajā daļā, neviena 
persona netiek uzskatīta par vainīgu, 
kamēr tās vaina noziedzīga nodarīju-
ma izdarīšanā netiek konstatēta šajā 
likumā noteiktajā kārtībā.

Tāpēc šobrīd Domei nav pamata 
lemt par R. Gūtpelca atstādināšanu 
no ieņemamā amata. Kā Domes sēdē 
skaidroja pašvaldības juriste Vineta 
Petrika, ne pirmstiesas izmeklēšanas 

laikā, ne lietas iztiesāšanas laikā 
no procesa virzītāja vai tiesas nav 
saņemts lēmums par aizliegumu 
R. Gūtpelcam ieņemt noteiktu 
amatu, tātad arī tiesībsargājošās 
institūcijas nav uzskatījušas, ka 
R. Gūtpelcs nedrīkstētu turpināt 
darbu līdzšinējā amatā. 

V. Petrika arī norādīja, ja deputāti 
lemtu par R. Gūtpelca atstādināšanu 
no darba, atbilstoši Darba likumam 
to varētu tikai uz trīs mēnešiem. 
Ņemot vērā līdzšinējo tiesu praksi 
un to, cik ilgi norisinās lietu izskatī-
šana tiesā, ir skaidrs, ka trīs mēnešu 
laikā R. Gūtpelca apelācijas sūdzību 
neizskatīs un spriedumu nepieņems. 

Kā jau iepriekš informēts, 
2014. gada beigās Talsu rajona pro-
kuratūra tiesai nodevusi izskatīšanai 
lietu, kurā par dienesta pilnvaru 
pārsniegšanu apsūdzēts Kuldīgas 
novada pašvaldības policijas priekš-
nieks R. Gūtpelcs. Apsūdzībā ap-
galvots, ka viņš it kā esot pielietojis 
elektrošoku pret Mundri Andruškaiti 
pašvaldības policijas telpās (kurās 
notiek nepārtraukta videonovēro-
šana), kur M. Andruškaitis ieradies 
reibuma stāvoklī (2,91 promile) 
skaidroties dienu pirms tiesas sē-
des. Lieta uzsākta, pamatojoties uz 
M. Andruškaita advokātes Anitas 
Kovaļenko iesniegumu.

R. Gūtpelcs jau iepriekš pašval-
dības vadībai skaidrojis, ka uzskata 
kriminālprocesu par safabricētu. Kā 
savā paskaidrojumā Kuldīgas nova-
da pašvaldībai norādījis R. Gūtpelcs, 
2012. gada beigās, pildot darba pie-
nākumus, viņš aizturējis M. Andruš-
kaiti pie Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskolas, kur 
viņš mazgadīgu personu priekšā 
veica netiklas darbības, atkailinot 
dzimumorgānus. Kriminālprocesā 
par minētajām darbībām R. Gūtpelcs 
bija liecinieks.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Domes vairākums noraida iesniegumu par pašvaldības 
policijas priekšnieka atstādināšanu no ieņemamā amata uz laiku

Novada uzņēmējus aicina uz 
Uzņēmēju brokastīm

10. novembrī 10.00 Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, norisināsies Kul-
dīgas novada pašvaldības rīkots ikgadējs pasākums – Uzņēmēju brokastis. Uz to 
aicināts ikviens Kuldīgas novadā strādājošs uzņēmējs.

Uzņēmēju brokastu dalībniekus uzrunās Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa, stāstot par veiktajām un plānotajām pārmaiņām un izaicinājumiem Kuldīgas 
novada pašvaldībā. Tāpat iecerēts uzņēmējus informēt par Kuldīgas novada pašvaldības 
plānotajiem pasākumiem 2018. gadā. Uzņēmēju brokastu laikā būs iespējams pašvaldības 
vadībai uzdot interesējošus jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. 

Lūdzam savu dalību pasākumā pieteikt līdz š.g. 7. novembrim, zvanot pa tālruni 
63350141 vai rakstot e-pastā: kaa@kuldiga.lv.

Pērn Kuldīgas novada Uzņēmēju brokastīs piedalījās ap 60 uzņēmēju.
uzņēmēju brokastis 2017 – darba kārtība:
9.30 – 10.00 reģistrācija, kafija.
10.00 – 10.25 veiktās un plānotās pārmaiņas un izaicinājumi Kuldīgas novada pašvaldībā.
10.25 – 10.35  video sižeti par uzņēmumiem SIa “Lāses am” un ZS ”jaunkalni”.
10.35 – 10.45 Kuldīgas novada pašvaldības plānotie pasākumi 2018. gadā.
10.45 – 11.40 jautājumi un atbildes.
11.40 – 12.00  kafija, uzkodas.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Īstenots projekts “Multifunkcionālu 
darbnīcu izveide Kuldīgas mākslinieku 

rezidencē”
Biedrība “Kuldīgas mākslinieku rezidence” 
īstenojusi projektu “Multifunkcionālu darb-
nīcu izveide Kuldīgas mākslinieku reziden-
cē”. Projekta ietvaros tapusi vieta Kuldīgā, 
kur māksliniekiem, dizaineriem un citām 
radošām personībām īstenot savas idejas, 
sasniedzot projekta mērķi – atbalstīt mākslas 
darbu radīšanas procesu un veicināt profe-
sionālas mākslas klātbūtni reģionos.

Projekta īstenošana saskan ar Kuldīgas novada 
pašvaldības ieceri par Mākslas un radošā kvartāla 
izveidi Kuldīgā.

Ēkā Pils ielā 2, Kuldīgā, ir ierīkotas māksli-
nieku darbnīcas, no kurām viena ir datorklase 
3D modelēšanai un otra – multimediju darbnīca 
virtuālās vides pārnešanai. Datortehnoloģiju un 
multimediju aprīkojums ļauj rīkot augstas kvali-
tātes izglītības un rezidenču projektus: lekcijas, 
radošās darbnīcas, piemēram, dizaina darbnīcu 
profesionālu ārvalstu mentoru vadībā dizaina 
ideju izstrādei, un citus pasākumus.

Viens no jauniem virzieniem dizaina izglītībā 
pasaulē ir servisa dizains, kas nozīmē risinājuma 
radīšanu jebkāda klienta jebkādai problēmai. 
Izglītības iestādēs, kurās apgūst servisa dizainu, 
lielākā loma ir multimediju darbnīcām. Izmantojot 
virkni ekrānu, projektoru, datoru, audio un video 

tehniku, skolas klasē tiek “uzburta” vide, dizaineri 
eksperimentē, meklē risinājumus, virtuāli maina 
telpas loģistiku, izkārtņu, gaismu, mēbeļu izvieto-
jumu un dizainu, kamēr nonāk līdz risinājumam.

Datortehnoloģijām un multimedijiem ir ļoti 
nozīmīga loma radīšanas procesā – galvenokārt tā 
ir dizaina ideju rasējumu izstrāde vai arī virtuālas 
vides uzburšana uz ekrāna.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis at-
balstu vietējās rīcības grupas biedrības “Darīsim 
paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģijas 2015.–2020. gadam izsludinātajā projektu 
pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai finansējumu un Kuldīgas novada 
pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku 
atbalsta dienests.

juTa KaSaKOVSKa, 
“mākslinieku rezidences” projektu koordinatore

atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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nominācija “gaDa LauKSaImnIEKS”
• ZS “jaunkalni” – jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība), 

Laidu pagasta “vecmeždreijas”. īpašnieks gatis Zonenbergs.
• SIa “Lāses am” – struktūrvienība, gaļas liellopu novietne "Kolumbi" 

rumbas pagastā – bioloģiskā lauksaimniecība, tīršķirnes gaļas liellopu 
audzēšana, graudu audzēšana. Saņemta Zemkopības ministrijas aug-
stākā balva “Sējējs” par Latvijā labāko bioloģisko lauku saimniecību. 
valdes priekšsēdētājs aigars melderis.

• ZS “nogales” – piena pārstrāde un pārtika, jauktā lauksaimniecība, 
Kabiles pagasta “nogales”. īpašnieks ainārs guštilo.

• ZS “akmeņkalni” – augkopība un tehniskās kultūras, gudenieku pagasta 
“akmeņkalni”. īpašnieks ainars Bierands.

nOmInācIja “gaDa ražOTājS”
• SIa “Stiga rm” – 100% latviešu kapitāla meža nozares uzņēmums. 

nodarbojas ar bērza saplākšņa ražošanu un pārdošanu, bērza finier-
kluču iepirkšanu un šķeldas pārdošanu, meža zemju iepirkšanu un 
apsaimniekošanu, apaļkoku pārdošanu un kokmateriālu transportu.  
Kuldīga, meistaru iela 1, valdes loceklis andris ramoliņš.

• SIa “mežmaļi” – kokapstrādes uzņēmums, ražo skuju un lapu koka 
taras dēlīšus/palešu sagataves. Pelču pagasta “aizmeži”, valdes 
priekšsēdētājs andris Dieziņš.

• SIa “Kuldīgas maizes ceptuve” – maizes ražošana, svaigi ceptu mīklas 
izstrādājumu un kūku ražošana. Kuldīga, graudu iela 14, valdes loceklis 
Dāvids Šternbergs.

• SIa “milzu!” – ražo četru veidu auzu un rudzu pārslas, tostarp biolo-
ģiskās graudaugu pārslas. rumbas pagasta “miķeļi”, valdes loceklis 
ence enno.

• ZS “Smilškalni” – audzē krūmogulājus, nodrošina patērētājus ar svaigām 
deserta ogām. ražo mājas vīnus. īpašnieks alvils Elksnis.

nOmInācIja “gaDa TIrgOTājS”
• SIa “rZ autoparks” – transportlīdzekļu tirdzniecība un piekabju noma/

tirdzniecība. Kuldīga,  riteņu iela 1, valdes priekšsēdētājs roberts 
Zanders.

• Konditoreja “Šarlote” (SIa “gusto vanilla”) – konditorejas izstrādājumu, 
saldumu ražošana. Kuldīga, mālu iela 12, valdes locekle aira Egle. 

• SIa “Pārsa” – mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros 
galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku. Kuldīga, 
graudu iela 5, valdes priekšsēdētājs gatis rozenfelds.

• veikals “Pindzele” (SIa “PC Konsultants”) – kancelejas preces, preces 
māksliniekiem, skolēnu radošajām nodarbībām un dažādiem hobijiem, 
biroja tehnikas pakalpojumi. Kuldīga,  raiņa iela 2, valdes priekšsēdē-
tājs aldis Dilāns.

• SIa “vindenieki” – ziedu tirdzniecība un floristika, tirdzniecības vietas 
Kuldīgā: Ēdoles ielā 31, Sūru ielā 2 un mucenieku ielā 26. valdes 
priekšsēdētāja Lāsma Ciekause.

nOmInācIja “gaDa amaTnIEKS”
• Baiba Cine (mājražotājs “Baibas gardumi”) – piedāvā mājās ceptas 

tortes no dabīgiem produktiem. Kuldīga, atpūtas iela 8.
• mārtiņš ausmanis (“mmēbeles”) – pēc individuāla pasūtījuma izgatavo 

visa veida korpusa mēbeles, kā arī logus, durvis un kāpnes. Kuldīga, 
apšu iela 30.

Pretendenti “Kuldīgas novada uzņēmēju 
un amatnieku Gada balvai 2017”

Lai godinātu labākos novada uzņēmējus un amatniekus, iedzīvotāji tika aicināti aizpildīt anketu un izvirzīt pretendentus “Kuldīgas nova-
da uzņēmēju un amatnieku Gada balvai 2017”. Uzvarētājus apbalvos konkursa noslēguma pasākumā Kuldīgas kultūras centrā 2018. gada 
19. janvārī. Septiņās nominācijās tika izvirzīti 34 pretendenti.

• IDv Elijs Bite – sertificēts skursteņslauķis.

• Ineta Bērzupa (IK “marionet”) – apģērbu dizains, šūšanas pakalpojumi 
pēc individuāla pasūtījuma, 100% roku darbs. Kuldīga, Liepājas iela 50.

• Santa Kļava (“SK handmade”) – ziedu un sajūtu dizains.

nOmInācIja “gaDa PaKaLPOjumS”
• Skaistumkopšanas salons “Paloma” (SIa “Palomino”) – skaistum-

kopšanas pakalpojumi. Kuldīga, Liepāja iela 1, valdes priekšsēdētāja 
Līvija tinte.

• Inga trumsiņa – gida pakalpojumi.

• SIa “royal Key” – interjera dizainere aiga vaitkus. Kuldīga, Liepājas 
iela 8.

• SIa “HL Dizains” – projektu vadība īpašumu attīstībai, arhitektūras un 

interjera dizaina pakalpojumi. Kuldīga, Liepājas iela 37, valdes priekš-
sēdētāja Henriete Ludvika-Brazovska.

• Kafejnīca “Pagrabiņš” (SIa “alekšupīte”) – restorānu un mobilo ēdināša-
nas vietu pakalpojumi. Kuldīga, Baznīcas iela 5, valdes locekļi raimonds 
Lapuķis un jānis Ķirsis.

nOmInācIja “gaDa jaunaIS uzņēmumS”
• Dzīvais muzejs “Senās Kuldīgas stāsts” (SIa “goldingen train”) – sep-

tiņu telpu komplekss, kur katrā telpā iedzīvināti un atdzīvināti stāsti par 
pilsētu un tās vēsturi. Kuldīga, jelgavas iela 2, valdes locekles Kristīne 
Kārkliņa un Santa Cine.

• SIa “ED Kriksis” – individuāli šūti apģērbi bērniem no zīdaiņa līdz 
skolas vecumam. Kuldīga,  Pilsētas laukums 7, valdes priekšsēdētāja 
Egita Dedze.

• SIa “SL Projects” – sveču ražošana. Kuldīga, gaismas iela 9-25, valdes 
priekšsēdētāja Sintija Hercenberga.

• SIa “Lexa ID” – dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība. Kuldīga, 
Dzirnavu iela 8-3, valdes priekšsēdētājs Ingus Benhens.

• “Katrīnas apartamenti” – ekskluzīvi apartamenti, ērti divām ģimenēm. 
apartamentos ir ekskluzīvas mēbeles, mākslas darbi. Domāti cilvēkiem, 
kas grib baudīt ne tikai skaisto, mierīgo pilsētu, bet arī novērtē skaistumu 
sev blakus. Kuldīga, Strautu iela 3-5, īpašniece Dace gaile.

nOmInācIja “ILgTSPējĪgāKaIS uzņēmumS”
• SIa “mars” – kokmateriālu ražošanas jomā darbojas jau kopš 

1993. gada. uzņēmums nodarbojas ar padziļinātu kokmateriālu apstrādi 
un dažādu kokapstrādes produktu ražošanu. SIa “mars” ražo un pārdod 
grīdas, apdares un terases dēļus, plauktus un palodzes, konstrukcijas 
zāģmateriālus, durvju apmales, dažāda veida koka profillīstes, pirts 
apdares un pirts lāvas dēļus, kā arī kurināmās skaidu briketes. rumbas 
pagasta “mars”, valdes priekšsēdētājs andris Lapiņš.

• SIa “Dekors rD” – reklāmas pakalpojumi. Kuldīga, tehnikas iela 9, 
valdes priekšsēdētāja anda gutlande.

• SIa “jaunais Kurzemnieks” – Kuldīgas, alsungas un Skrundas novada 
laikraksts. Kuldīga, 1905. gada iela 19, valdes priekšsēdētāja Inese 
opelta.

• veikals “Dārziņš” (ZS “Sūrupes”) – pārtikas tirdzniecība. Kuldīga, Baz-
nīcas iela 15, īpašnieks vilnis Beņķis.

• veikals “tīne” (IK velga Pigevica) – piedāvā plašu galantērijas, audumu, 
aizkaru un gultasveļas klāstu kā ikdienas vajadzībām, tā īpašām vēl-
mēm, speciāli izgatavota produkcija pēc pasūtījuma. Kuldīga, Liepājas 
iela 30, īpašniece velga Pigevica.

Kristīnes Duļbinskas un ričarda Sotaka foto
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Skaidrīte un Alberts Reimaņi 
zelta kāzu jubileju atzīmēja 
Kuldīgas novada Domes zālē. 
Ar smaidu un laba vēlējumiem 
pasākumu kuplināja gaviļnieku 
ģimene un radi.

Svinīgajā ceremonijā Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja Ilona Ķestere 
pārim pasniedza jaunu laulības aplie-
cību ar LR ģerboni, kā arī pildspalvu, 
ar kuru abi parakstījās goda reģistrā. 
Zelta kāzu jubilārus sveica Kuldīgas 
novada pašvaldības izpilddirektore 
Ilze Dambīte-Damberga: “Katrs pā-
ris, kurš piedzīvo tik skaistu jubileju, 
ir liela vērtība pašvaldībai. Un ja vēl 
ģimene ir svētīta ar bērniem un maz-
bērniem, tas ir stabils pamats gan 
Kuldīgas novadam, gan mūsu valstij. 
Lai laba veselība, dzīvesprieks un 
apkārt sirsnīgi cilvēki!”

Skaidrīte un Alberts visu mūžu 
dzīvo Snēpelē. Pirms uzsākta kop-
dzīve, abi dzīvoja kaimiņos un gāja 

13. oktobrī kultūras pilī “Ziemeļblāzma” Rīgā 
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un valsts 
augstākās amatpersonas sveica konkursa “Sē-
jējs 2017” laureātus. Balvu nominācijā “Bio-
loģiskā lauku saimniecība” ieguva SIA “Lāses 
AM”, tās vadītājs Aigars Melderis ar sievu 
Daci Antanoviču.

D. Antanoviča atzina, ka tas bijis liels pagodinā-
jums. “Mūsuprāt, tā ir lauksaimniecībā nozīmīgākā 
balva, kādu saņemt.” Vasarā viesojusies komisija, 
kura stingri pārskatījusi visu zemnieku saimniecī-
bu – lopus un laukus. “Mūsu lopiem ir laba ģenētika. 
Komisija pētīja vides, bioloģiskās lietas, rezultātus 
un saimnieciskos rādītājus, kā esam attīstījušies pie-
cu gadu laikā,” skaidroja D. Antanoviča. Bioloģiskā 

lauksaimniecība uzliek papildus prasības, tāpēc nav 
viegli ievērot visus standartus.

Ar bioloģisko lauksaimniecību ģimene nodarbo-
jas kopš 2005. gada, bet no 2013. gada audzē biolo-
ģiskos lopus un graudus. “Mums skaitās ekoloģiskā 
vidē audzēta gaļa,” abi bilst.

Pēdējie pieci gadi saimniecībai bijuši lieli attīstī-
bas gadi. Izmantojot Eiropas finansējumu, notikusi 
strauja attīstība – rekonstruēta kūts, iegādāta teh-
nika – viss, kas vajadzīgs saimniecības attīstībai.

Pateicībā par iegūto balvu, Aigars un Dace plāno 
darbiniekus aizvest uz lauksaimniecības izstādi Han-
noverē, Vācijā. “Viņi dara lielu darbu, pateicoties 
viņiem, esam tur, kur esam,” tā Dace.

SIgnETaS LaPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, teksts un foto

20. oktobrī Kuldīgā notika Latvijas 
Mākslas akadēmijas (LMA) un Kuldīgas 
novada pašvaldības pārstāvju tikšanās ar 
LR ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu. 
Sarunas mērķis bija iepazīstināt ministru ar 
LMA Kuldīgas filiāles projekta statusu un 
pārrunāt sadarbības iespējas ar Ekonomi-
kas ministriju.

Saskaņā ar Pasaules Bankas datiem, 2016. gadā 
pakalpojumu nozares īpatsvars Latvijā bija 75% 
no iekšzemes kopprodukta. LMA Kuldīgas filiāles 
studiju saturs tiek izstrādāts, koncentrējoties uz 
pakalpojumu dizaina izglītības aktualitāti Latvijā. 
Ņemot vērā, ka Kuldīgas iniciatīva tiek veidota kā 

starptautiska studiju programma, projekta attīstība 
ir atkarīga no spējas sadarboties ar starptautis-
kām augstskolām, kā arī finansējuma piesaistes 
iespējām. 

LMA filiāles vajadzībām Kuldīgas novada 
pašvaldība plāno iekārtot kādreizējās Kuldīgas 
slimnīcas ēku Kalpaka ielā 4, kuras būvprojektu 
šobrīd izstrādā arhitektes Zaigas Gailes birojs. 
Ēkas renovāciju Kuldīgas novada pašvaldība veiks 
2018.–2019. gadā. Plānots, ka studijas LMA Kuldī-
gas filiālē tiks uzsāktas 2019./2020. mācību gadā. 

ILzE SuPE, 
mākslinieku rezidences vadītāja

SIgnETaS LaPIņaS foto

50 gadi mīlestībā un laimē

vienā skolā.
Savā kāzu dienā 1967. gada 

14. oktobrī Skaidrīte rokās turējusi 

skaistu rožu pušķi, bet mugurā viņai 
bijusi vienkārša un eleganta balta 
kleita. Oficiālā daļa notika Pilsētas 

laukumā 2, Kuldīgā, bet svinības 
turpinājās mājās Snēpelē – “Krog-
sētās”. Ģimene joprojām smej, ka 
Skaidrīte Albertu ir nopirkusi par 
1 rubli un 40 kapeikām, jo, kad abi 
gājuši uz dzimtsarakstu biroju, ne-
esot zinājuši, ka par to būs jāmaksā. 
Tā kā Albertam nav bijis līdzi maks, 
Skaidrīte samaksājusi. Kā paši rē-
ķinājuši, tik savulaik maksāja 1 kg 
gotiņu konfekšu. 

Skaidrītes un Alberta kāzās 
piedalījās tautumeitas, jo Alberts 
jaunībā bija aizrautīgs tautisko deju 
dejotājs. Tautu meitām kāzu dienā 
tika uzticēts ievest jauno pāri laulī-
bas slēgšanas norises vietā.

Skaidrīte strādājusi kolhozā un 
bijusi pati labākā darbiniece. Viņas 
lielākā aizraušanās jau izsenis ir 
ceļošana, kā arī kolekcionēšana. 
Skaidrītes kundzei ir visdažādākās 
lietas ar gotiņas attēlu no daudzām 
valstīm – konfekšu kastes, mīkstās 
mantiņas, magnēti, bet ikdienā 

Skaidrīte rūpējas par īstām govīm. 
Vēl viņai labi padodas dzejoļu rak-
stīšana un zīmēšana.

Alberta kungam ir zelta rokas – 
par to pārliecināti daudzi Snēpeles 
pagasta iedzīvotāji, jo gandrīz katrā 
mājā ir Alberta mūrēta krāsns. Viņš 
ļoti labi gatavo arī ēst. Pēc kāzām 
savas prasmes nodeva sievai, kura 
ātri mācījās un apguva dažādas vīra 
iecienītās receptes.

Tagad abi rūpējas par savu zem-
nieku saimniecību, aizrautīgi kopj 
dārzu, priecājas par skaistajiem 
izaudzētajiem ziediem. Albertam 
ir arī pašam savas zosu meitenes – 
Amēlija, Zoskakle un Grantene, 
par kurām viņš ar sirsnību rūpējas. 
Arī ceļošana kļuvusi par kopīgu 
vaļasprieku.

Ģimene lepojas ar septiņiem 
bērniem un 16 mazbērniem.

SIgnETaS LaPIņaS,
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Ekonomikas ministrs iepazīstas 
ar LMA Kuldīgas filiāles projektu

Ekonomikas 
ministrs arvils 
ašeradens (no 

labās) tikās 
ar Kuldīgas 

novada Domes 
priekšsēdētāju 

Ingu Bērziņu, 
mākslinieku 

rezidences vadītāju 
Ilzi Supi un Lma 

profesoru alekseju 
naumovu.

SIA “Lāses AM” saņem nozīmīgu 
lauksaimniecības balvu

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa (no kreisās) sveica SIa “Lāses am” 
vadītāju aigaru melderi ar sievu Daci un dēlu robertu.

Skaidrīte un alberts reimaņi arī pēc 50 gadiem viens otru uzlūko ar mīlošu 
skatienu.
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Pēc informācijas par atkritumu apsaimniekošanas jauno kārtību un 
samaksu, esam sagatavojuši atbildes uz iedzīvotāju visbiežāk uzdota-
jiem jautājumiem.

Kāpēc tiek paaugstināta maksa 
par atkritumu apsaimniekošanu?

Par 36% paaugstinoties izmak-
sām atkritumu apglabāšanas poli-
gonā “Pentuļi” Ventspils novada 
Vārves pagastā un dabas resursu 
nodoklim, pieņemts lēmums no 
2017. gada 1. novembra veikt izmai-
ņas atkritumu apsaimniekošanas ta-
rifā arī Kuldīgā un Kuldīgas novadā.

SIA “Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi”, pārskatot tarifus, pieņē-
musi lēmumu atkritumu izvešanas 
maksu paaugstināt tikai par 27%.

Kā mainīsies maksa par sa-
dzīves atkritumu izvešanu un 
apsaimniekošanu?

Kuldīgas novada Domes deputā-
ti 28. septembra sēdē nolēma, ka par 
viena kubikmetra sadzīves atkritu-
mu izvešanu un apsaimniekošanu 
Kuldīgas novada administratīvajā 
teritorijā no 2017. gada 1. novem-
bra būs jāmaksā 17,35 EUR līdzši-
nējo 13,69 EUR vietā. Tas nozīmē, 
ka par vienu 240 litru (0,24 m3) 
konteineru mājsaimniecībai būs 
jāmaksā 88 centi vairāk. 

Vai oranžajiem atkritumu mai-
siem arī mainīsies cena? 

No 2017. gada 1. novembra 
mainīsies cena arī 110 litrīgajiem 
(0,11 m3) oranžajiem atkritumu mai-
siem. Tas maksās 1,74 EUR.

Vai izmaiņas gaidāmas arī 
šķiroto atkritumu izvešanā un 
apsaimniekošanā?

Būs jāmaksā par šķiroto atkritumu 
izvešanu, proti, jāsedz transporta 
izdevumi. No 2018. gada 1. janvāra 
240 litru (0,24 m3) šķiroto atkritumu 
konteinera izvešana maksās 2,21 EUR. 
Līdz šim tā bija bez maksas. Šķiroto 
atkritumu savākšanas kārtībā nekas 
nemainīsies. Šķiroto atkritumu savāk-
šana, tāpat kā līdz šim, jāpiesaka, zva-
not pa tālruni 63322380 vai 26674543.

Kas mainīsies šķiroto atkritu-
mu savākšanā no daudzdzīvokļu 
māju masīviem?

Daudzdzīvokļu māju masīvos 
Kuldīgā saglabāsies esošā kārtī-
ba – šķirotos atkritumus iedzīvo-
tāji ievieto speciālajos konteine-
ros atkritumu šķirošanas punktos. 

Plānojam izveidot vēl papildus šķi-
rošanas punktus.

Kas mainīsies šķiroto atkri-
tumu savākšanā no viensētām 
Kuldīgas novada pagastos?

Pagastu viensētās no 2018. gada 
1. janvāra šķirotie atkritumi vairs ne-
tiks vākti. Kuldīgas novada pagastu 
iedzīvotāji šķirotos atkritumus varēs 
izmest atkritumu šķirošanas punktos 
savā pagastā.

Vai iedzīvotājiem ir iespēja 
šķirotos atkritumus nodot bez 
maksas?

Bez maksas šķirotos atkritumus 
iedzīvotāji var paši nogādāt šķiro-
šanas laukumā Dārzniecības ielā 9, 
Kuldīgā, pirmdienās 8.00-18.00, 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 
8.00-17.00, piektdienās 8.00-16.00. 

Vai no nākamā gada plānots 
noteikt minimālo sadzīves atkri-
tumu izvešanas reižu skaitu gadā?

Pagaidām tas ir tikai plāns, jo 
norisinās diskusijas par minimālo kon-
teineru skaitu. Konkrēts lēmums tiks 
pieņemts nākamajā Kuldīgas novada 
Domes sēdē.

Jau ziņojām, ka no 2018. gada 
1. janvāra plānots noteikt minimālo 

sadzīves atkritumu izvešanas reižu 
skaitu gadā.  

Kā no 2018. gada 1. janvāra 
tiks piemērota samaksa par pus-
tukšu konteineru?

Aicinām iedzīvotājus pārskatīt 
sadzīves atkritumu izvešanas grafi-
kus un piemērot tos savām vajadzī-
bām, jo no nākamā gada tiks rēķināta 
samaksa par pilnu konteineru katrā 
sadzīves atkritumu izvešanas reizē.

No nākamā gada vairs netiks 
ņemts vērā, ka sadzīves atkritumu 
konteiners piepildīts līdz pusei. 
Vienmēr tiks rēķināts, ka tas ir pilns. 
Šāds lēmums pieņemts, lai ekono-
mētu un optimizētu transporta un 
darbaspēka izmaksas.

Ja vēlaties mainīt sadzīves atkri-
tumu izvešanas biežumu, zvaniet 
63322380 vai 26674543, vai rakstiet 
kkp@kuldiga.lv.

Kā rīkoties, ja īpašumā neviens 
pastāvīgi nedzīvo un atkritumus 
nerada?

Šajā gadījumā jāraksta iesnie-
gums SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi”. Katrs gadījums tiks 
izvērtēts individuāli, atrodot tam 
piemērotāko risinājumu. Pagastos 
šādus jautājumus palīdzēs risināt arī 
pagastu pārvaldes.

Kāds ir ērtākais un ekonomis-
kākais veids saņemt SIA “Kul-
dīgas komunālie pakalpojumi” 
izrakstītos rēķinus?

Viennozīmīgi elektroniski izsūtīti 
rēķini uz klientu norādītajiem e-pa-
stiem ir izdevīgākais un ekonomis-
kākais rēķinu saņemšanas veids. Ja 
vēl nesaņemat rēķinus elektroniski 
e-pastā, tad aicinām to darīt. Lai turp-
māk saņemtu rēķinus e-pastā, sūtiet 
pieteikumu kkp@kuldiga.lv, norādot 
savu vārdu, uzvārdu, adresi un e-pastu.

Šobrīd rēķini papīra formātā 
līdz pasta kastītēm tiek nogādāti 
bez maksas. Vai tā tas arī paliks?

Drukāto rēķinu izmaksas, lai tos 
sagatavotu un piegādātu konkrētajai 
adresei, kļūst arvien lielākas. To ie-
tekmē minimālās algas pieaugums, 
transporta un degvielas izmaksas. 
Tādēļ uzņēmums būs spiests nā-
kamgad mainīt līdzšinējo kārtību un 
rēķiniem papīra formātā piemērot 
samaksu. Šobrīd tiek meklēts risi-
nājums lētākam piegādes veidam 
rēķiniem papīra formātā.

anITa zVInguLE, 
KKP sabiedrisko attiecību speciāliste

18. oktobrī sapulcē bija pulcējušies Kabiles pagasta 
iedzīvotāji. Uz viņu jautājumiem – gan tiem, ko kabil-
nieki bija rakstiski iesnieguši Kuldīgas novada Domei, 
gan tiem, kas izskanēja sapulces laikā – atbildēja Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa un izpilddirektores vietniece 
Agnese Buka. 

I. Bērziņa uzteica kabilniekus par aktivitāti un piedalīšanos 
sapulcēs. Atbildot uz kabilnieku vēstulē pausto, viņa sanākuša-
jiem skaidroja šogad vasarā aizsākto izmaiņu nepieciešamību 
un norisi. “Kuldīgas novada pašvaldība izveidota 2009. gadā. 
Savulaik izveidotā struktūra astoņus gadus bija darbojusies bez 
lielām izmaiņām. Taču dzīve gājusi uz priekšu, tāpēc novadā 
bija nepieciešamas izmaiņas,” uzsvēra I. Bērziņa. “Attīstījušās 
tehnoloģijas. To, ko kādreiz rēķināja ar kalkulatoru vai uz papī-
ra, tagad sarēķina dators. Ir nozares, kur cilvēkus vajag vairāk, 
bet ir, kur mazāk. Lai pārvaldi padarītu efektīvāku, šovasar no-
lēmām veikt dažādas strukturālas reformas,” sapulcē skaidroja 
pašvaldības vadītāja. Tā kā mūsdienu grāmatvedības program-
mas ļauj strādāt efektīvāk, novadā centralizēta grāmatvedība 
un samazināts grāmatvežu skaits. Pagastu sociālie darbinieki 
pārgājuši darbā Sociālajā dienestā, bet bibliotekāri – Galvenajā 
bibliotēkā. Šiem speciālistiem darba vieta joprojām ir pagastos, 
tāpēc iedzīvotājiem nekas nemainās. Pilsētā nolemts apvienot 
trīs skolas, kas ir uz nākotni vērsts lēmums. Izmaiņas skārušas 
arī pašvaldības administrāciju – līdz šim Domes priekšsēdētājai 
bija divi vietnieki, tagad – tikai viens; likvidēta arī Attīstības 
pārvalde un tās vadītāja štata vieta. Rūpes par novada pa-
gastiem un arī vairākiem attīstības jautājumiem uzņēmusies 
snēpelniece Agnese Buka. Pašvaldības vadība cer, ka līdz 
decembra beigām visas reformas izdosies pabeigt.

Uzrunājot kabilniekus, A. Buka skaidroja, ka, sākot strādāt, 
apbraukājusi visus pagastus un iepazinusies ar saimniecību. 
Viņasprāt, Kabile ir ļoti skaists pagasts, kam ir labas iespējas 
attīstīties. Pēc pagastu apbraukāšanas A. Buka secinājusi, ka 
saimniekošana pagastos norit visai atšķirīgi, konstatēts ļoti 
dažāds darbinieku skaits. Piemēram, lielā pagastā ar diviem 
ciemiem ar darbiem tikuši galā 12 darbinieki, bet citā mazākā 
pagastā bijuši pat 22 darbinieki. Viņasprāt, ir būtiski saglabāt 
to, kas katram pagastam ir bijis raksturīgs līdz šim, taču ne-
pieciešams saimniekot līdzīgi un saimnieciski. Tāpēc nolemts 
darbinieku skaitu līdzsvarot, lai katrā pagastā nebūtu vairāk 
par 14 darbiniekiem. Kopumā nācies likvidēt 11 štata vienības 
sešos pagastos. Visos pagastos apvienoti kasiera un sekretāra 
amati, izveidojot lietveža štata vietu. Tagad lietvedis iedzīvo-

tājiem visos pagastos pieejams katru darba dienu no 8.00 līdz 
16.30, kad ikviens var atnākt uz pārvaldi un veikt maksājumus. 
“Līdzekļus, kas ieekonomēti, veicot iepriekš minētās izmaiņas, 
varēs novirzīt, lai pēc iespējas vairāk varētu izdarīt pagastos – 
izbūvēt kādu taciņu, rotaļlaukumu, apgaismojumu vai ko citu, 
vērtējot katra pagasta vajadzības,” uzsvēra A. Buka. Viņa arī 
kliedēja kabilnieku bažas, ka saimnieciskus darbus pagastā 
turpmāk veiks kāds no Kuldīgas – to arī turpmāk darīšot vie-
tējie cilvēki. A. Buka mudināja kabilniekus droši zvanīt, ja ir 
kāds jautājums vai ierosinājums, kā to jau darot daudzi citu 
pagastu iedzīvotāji.

Sapulcē kabilnieki varēja iepazīties ar Elīnu Osi, kura 
pieņemta darbā par pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu 
izpildītāju ar pārbaudes laiku uz trim mēnešiem. E. Ose līdz 
šī gada februārim dzīvojusi Vārmē, kur septiņus gadus bijusi 
pagasta pārvaldes sekretāre, tāpēc darbs pagasta pārvaldē viņai 
labi pazīstams. E. Ose aicināja ikvienu, kuram ir ierosinājums 
vai sūdzība, nākt pie viņas un to izstāstīt. “Strādāsim kopā. 
Ceru, ka jūs mani pieņemsiet,” sacīja jaunā pārvaldniece.

Iepriekšējais pagasta pārvaldnieks Tālvaldis Bergmanis 
devies pelnītā atpūtā. I. Bērziņa sapulcē uzsvēra, ka ciena 
ilggadējo kolēģi par to, ko viņš ir paveicis, strādājot gan rajona 
padomē, gan arī Kabilē. Ar T. Bergmani notikušas sarunas par 
to, ka kabilnieki veidos biedrību vietējā ugunsdzēsēju depo 
apsaimniekošanai, ko pašvaldība varēs atbalstīt un ar ko sadar-
boties. I. Bērziņa uzsvēra, ka pašvaldība nekad nav grasījusies 
depo likvidēt, bijusi vien runa par to, kā organizēt depo darbu. 
“Depo noteikti ir vajadzīgs,” sacīja I. Bērziņa, skaidrojot, ka 
ugunsdzēsēju mašīnas kopumā ir piecos pagastos. Tās ļauj 
ugunsgrēka gadījumā ātrāk reaģēt. Vārmes pagasta pārvaldes 
vadītāja Lelde Ose, kura no 1. oktobra aizstāja Kabiles pagasta 
pārvaldes vadītāju, ar kabilniekiem dalījās Vārmes pieredzē, 
jo arī Vārmē ir tāda pati ugunsdzēsēju mašīna. “Šī mašīna 
tiešām ir ļoti svarīga. Par to pārliecinājos šogad pavasarī, kad 
dega saimniecības ēka pie Līvānu mājas. Mūsu mašīna bija 
klāt 15 minūtes pirms Kuldīgas un Saldus ugunsdzēsējiem. 
Mums šo mašīnu kārtībā uztur viens cilvēks, ar kuru noslēgts 
uzņēmuma līgums,” skaidroja L. Ose. Pagasts sedz mašīnas 
degvielas un uzturēšanas izmaksas.

Kabilnieki sapulces gaitā interesējās par to, kā novadā no-
tiek dzīvokļu piešķiršana, ja kāds no dzīvokļiem ir tukšs, lai 
pārējo dzīvokļu iemītniekiem nav jāmaksā dārgāk par apkuri, 
par skolas apkurināšanu, sociālās mājas turpmāko izmanto-
šanu, ielu un ceļu tehnisko stāvokli, ceļa zīmju neievērošanu, 
kapu sakārtošanu, kokiem pie šosejas, kas apgrūtina ceļa 

Vēlreiz par izmaiņām atkritumu 
apsaimniekošanā

Kabilē iepazīstina ar jauno pārvaldnieci
un atbild uz jautājumiem

Kabiles pagasta pārvaldi no 18. oktobra uz pārbaudes laiku vada 
Elīna Ose.

pārredzamību un gājēju pārvietošanos, un citiem jautājumiem. 
Viens no svarīgākajiem jautājumiem bija veiktās izmaiņas 
satiksmē, jo Liepājas – Talsu autobuss novirzīts caur Rendu, 
tāpēc kabilniekiem grūti tikt uz Kabili. Autotransporta direkcija 
informēja, ka no 1. novembra (no pirmdienas līdz piektdienai) 
17.25 no Kuldīgas autoostas kursē autobuss Kuldīga – Kabile, 
bet sestdienās tuvākajā laikā tiks atvērts maršruts Kuldīga – 
Kabile 15.10.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas,

 teksts un foto
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Kuldīgas novada pašvaldības projektu konkursa “Darī-
sim paši” žūrijas komisija turpinājusi apmeklēt dalīb-
niekus un apskatīt padarīto. Katram projektam atbalsta 
summa bija 600 EUR. Paveikto apskatīja un vērtēja 
Aleksandrs Lange, Indra Iveta Gaile, Aivars Siliņš, Dai-
ga Mellere un Evita Pētersone. Iedzīvotāju veikums tiks 
prezentēts noslēguma pasākumā 16. decembrī Kuldīgas 
kultūras centrā. 

Ieskats pēdējos 22 projektos.

 Grupa “Sadraudzība”. Projekts – balkons ērģelēm 
Snēpeles baznīcā.

Snēpeles baznīcas atjaunotāji projektu konkursā piedalī-
jušies jau vairākkārt. Iepriekšējos gados atjaunotas baznīcas 
iekštelpas un pabeigta baznīcas torņa ārējās fasādes atjaunoša-
na – atjaunoti torņa visi pieci līmeņi. Šogad konkursa ietvaros 
grupas dalībnieki bija ieplānojuši izgatavot un uzstādīt balkonu 
ērģēlēm, kuras dāvinājusi draudze no Vācijas. Projektā iegūtā 
nauda izlietota tehniskā projekta izstrādei, kas ir pirmais posms 
tālākiem darbiem. Agrākais Snēpeles baznīcas balkons ar ēr-
ģelēm nopostīts padomju gados. Draudzes locekļi uzskata, ka 
katrai baznīcai vajag ērģeles, jo tās ir baznīcas sirds un dvēsele. 
Uzstādītās ērģeles paredzētas ne tikai dievkalpojumiem un 
liturģijai, bet arī koncertiem.
 Biedrība “Kopā cits citam”. Projekts – volejbola lau-
kums Valtaiķos.

Lielisku projektu realizējusi biedrība “Kopā cits citam” Val-
taiķos, Laidu pagastā. Rezultātā ir sakopta degradēta teritorija 
un tapis volejbola laukums, kas, kā uzskata projekta realizētāji, 
dos iespēju ikvienam pagasta iedzīvotājam aktīvi atpūsties un 
uzlabot iedzīvotāju savstarpējās attiecības.
 Grupa “Mūsu mājai”. Projekts – mūsu mājai Kaļķu 
ielā 7, Kuldīgā.

Iedzīvotāji, kuri biežāk pārvietojas pa Kaļķu ielu, droši vien 
pamanījuši, ka nams Kaļķu ielā 7 ar katru gadu kļūst skaistāks. 
Tas notiek, pateicoties aktīvajiem mājas iedzīvotājiem, kuri 
jau vairākus gadus piedalās “Darīsim paši” projektu konkursā, 
lai uzlabotu savu dzīves vidi. Atjaunots koridors, sakārtotas 
ārdurvis, uzlikts uzjumtenis pagalma pusē virs ieejas, restau-
rēti slēģi, bet šogad nams ietērpies jaunā “tērpā” – tas kļuvis 
par vienu no skaistākajiem vecpilsētā, pateicoties iemītnieku 
neizsīkstošajam gribasspēkam sakopt un sakārtot vidi ap sevi.
 Grupa “Kalnu ielas 20 ēkas iedzīvotāji”. Projekts – Kal-
na ielas 20 ēkas kultūrvēsturisko mantojumu atjaunošana, 
pagalma durvju atjaunošana.

Ēkas iedzīvotāji iecerējuši restaurēt namu, kurā viņi dzīvo, 
atjaunot un sakopt pagalmu. Pamazām plānots sakārtot jumtu, 
logus, durvis, fasādi, autostāvvietas un ierīkot spēļu laukumu. 
Ar šī projekta palīdzību darbi ir uzsākti – izgatavotas un uzstā-
dītas durvis pagalma pusē. Izskats un dizains izstrādāts kopā 
ar Kuldīgas restaurācijas centra darbiniekiem, lai tās atbilstu 
ēkas vēsturiskajam izskatam. Iedzīvotāji uzskata, ka katra 
vecpilsētas ēka ar tās detaļām veido mūsu pilsētas unikālo 
arhitektūru un ainavisko pievilcību.
 Grupa “Policijas ielas grupa”. Projekts – skaista kāp-
ņu telpa Policijas ielā 12, Kuldīgā.

“Policija ielas grupa” projektu konkursā piedalās jau otro 
gadu un pamazām sakopj un atjauno vidi ap sevi. Pagājušajā gadā 
sakārtots pagalms, šogad aktīvie grupas dalībnieki ķērušies pie 
novecojušās kāpņu telpas, veicot gaumīgu kosmētisko remon-
tu, radot svaiguma un sakoptības atmosfēru. Projekta ietvaros 
nošpaktelētas un nokrāsotas kāpņu telpas sienas, savilkti jauni 
elektrības vadi, nokrāsotas koka kāpnes uz otro stāvu, sakārtotas 
ēkas ārdurvis. Pie ēkas izvietota jauna atkritumu urna.
 Grupa “Virka”. Projekts – jaunas ārdurvis Virkas 
ielā 25, Kuldīgā.

Projekta mērķis bija nomainīt nolietojušās ārdurvis ēkai 
Virkas ielā 25, tādējādi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Daudz-
dzīvokļu mājā ir 59 dzīvokļi un, kā atzīst grupas dalībnieki, 
apsaimniekot bijušo “kopmītņu tipa namu” nemaz nav vien-
kārši. Kosmētiskais remonts mājas kāpņu telpās nav veikts 
vismaz 25 gadus. Sākot ar durvju nomaiņu, sperts pirmais 
solis nama sakārtošanā.
 Grupa “Īvandes draudze”. Projekts – “Mēs savai baz-
nīcai”. 

Īvandes pagasta luterāņu baznīca ar konkursa “Darīsim 
paši” atbalstu iepriekšē-
jos gados ir sakārtojusi 
ūdensnoteces sistēmu un 
atjaunojusi žogu. Šogad 
draudze nolēma atjaunot 
baznīcas sienu krāsoju-
mu iekštelpās, kas bija 
stipri noplukušas, kā arī 
atjaunot balkona krāso-
jumu, tādējādi radot sa-
koptības sajūtu baznīcā, 
kura celta 1862. gadā un 
ir valsts nozīmes arhitek-
tūras piemineklis. Pro-
jekta ietvaros izgatavots 
arī pārvietojams galds 
un divi soli pasākumiem 
baznīcas telpās un ārpus 
tām.
 Grupas “Piltenes ielas iedzīvotāji” un “Mēs par sētas 

labiekārtošanu”. Projekti – Piltenes ielas 16 un Piltenes 
ielas 18 pagalmu labiekārtošana.

Projektu mērķis bija vides sakārtošana Piltenes ielas 16 un 
Piltenes ielas 18 pagalmos. Tā kā abas ēkas atrodas iepretim viena 
otrai un tām ir kopīgs pagalms, abas grupas nolēma kopīgiem 
spēkiem ierīkot papildus stāvlaukumu automašīnām, to norobe-
žojot ar koka stabiņiem, atjaunot vecos soliņus un ierīkot jaunus, 
sakārtot bērnu rotaļu laukumu, izgatavot smilšu kasti ar vāku, 
ierīkot atkritumu urnas, kā arī atjaunot izpostīto zālienu. Diemžēl 
ne visi darbi tika paveikti šogad, jo aizkavējās labiekārtojuma 
projekta saskaņojuma saņemšana. Grupu dalībnieki apņēmušies 
nepaveikto izdarīt pavasarī.
 Grupa “Mēs – Klosteres baznīcai un draudzei”. Projekts – 
“Drošam skanējumam”.

Turlavas pagasta Klosteres Sv. Pētera ev. lut. baznīcas drau-
dzes locekļi projektu konkursā piedāvāja savu ideju – atjaunot 
satrunējušās koka kāpnes no baznīcas lūgšanu telpas uz ērģeļu 
balkona, atjaunot trūkstošos ērģeļu balkona norobežojošās koka 
barjeras reliņus pēc senajiem paraugiem, kā arī izgatavot un 
uzstādīt jaunu koka informācijas stendu baznīcas dārzā. Grupas 
koordinators Juris Vītols uzskata – svarīga ir apmeklētāju drošība 
dievnamā, jo to apmeklē draudzes locekļi, viesmākslinieki, tūristi, 
kuri vēlas aplūkot ne tikai dievnamu, bet arī balkonu un ērģeles, 
kā arī nokļūt baznīcas tornī. Baznīca Turlavā kļuvusi par iecienītu 
kultūras tūrisma vietu gan savas arhitektūras un skaistā interjera, 
gan literāri muzikālo pasākumu un citu aktivitāšu dēļ.

Neliela aizkavēšanās notikusi daudzo saskaņojumu dēļ, kuri 
nepieciešami, lai ieceres realizētu. Šobrīd viss projektā iecerētais 
līdz galam vēl nav pabeigts, bet darbs turpinās. Un rezultāts ilgi 
nebūs jāgaida.
 Grupa “1905. gada iela 14”. Projekts – ārdurvju restaurā-
cija 1905. gada ielā 14, Kuldīgā.

Šī projekta mērķis, kaimiņiem sadarbojoties, bija atjaunot 
pagalma ārdurvis 1905. gada ielā 14, tādējādi sekmējot nama 
iedzīvotāju savstarpējo saliedētību un lepnumu par Kuldīgas 
pilsētas vēsturisko centru, kā arī iespēju aktīvi iesaistīties koka 
detaļu atjaunošanas procesā, radot izpratni par kultūras mantoju-
ma nozīmi un vērtību mūsu ikdienā. Rezultātā restaurētas vecās 
koka durvis, pašu spēkiem labiekārtots pagalms, sakopts zāliens 
un atjaunoti stādījumi. Grupas vadītāja Krista Jansone atzīst: 
“Pagalmi ir viena no Kuldīgas vizītkartēm gan kuldīdznieku, gan 
pilsētas viesu acīs.”
 Grupa “Esam”. Projekts – Raiņa iela 8, Kuldīgā.

Nams Raiņa ielā 8 atrodas vecpilsētā, tuvu Rātslaukumam, 
kas ir ne tikai iedzīvotājiem, bet arī tūristiem iemīļota vieta. Tā kā 
mājas pagalms savienojas ar Kuldīgas pašvaldības policijas ēku, 
kura ir atjaunota, grupa “Esam” projekta ietvaros nolēma sakārtot 
sava nama pagalmu, lai starp ēkām veidotos patīkams pagalmu 
laukumu kopskats, un restaurēt kāpnes uz otro stāvu, kuras laika 
zobs jau paspējis krietni sabojāt.
 Grupa “FK “Vārme” komandas dalībnieki”.  Projekts – 
sienu stiprinājumu apdare ar aizsargmateriālu Vārmes 
sporta hallē.

Vārmes sporta hallē regulāri notiek florbola treniņi un dažādu 
sadraudzības turnīru rīkošana. Tā kā metāla konstrukcijas halles 
iekšpusē ir kļuvušas nedrošas, florbolisti kopā ar atbalstītājiem 
veikuši aizsargmateriāla apstrādi, izgatavošanu, savienošanu, 
piestiprināšanu, testēšanu un korekciju. 
 Grupa “Rendas evaņģēliski luteriskā draudze”.  Projekts – 
Rendas baznīcas grīdas atjaunošana.

Kopš 2016. gada Rendas baznīca ir iekļauta vietējās nozīmes 
kultūras pieminekļu sarakstā kā nozīmīgs 18. gs. objekts. Projekta 
mērķis bija veikt steidzamos glābšanas darbus vietējās nozīmes 
kultūras pieminekļa grīdas segumam. Projekta gaitā demontēti 
vecie dēļi un ieklāti jauni. Rezultātā baznīca ieguvusi daļēji atjau-
notu grīdas segumu. Darbi veikti pašu spēkiem, tikai kokmateriāli 
iegādāti kokzāģētavā. Pagājušajā gadā Rendas draudze šī projekta 
ietvaros uzbūvēja malkas šķūnīti.
 Grupa “Mēs – Kabilei”. Projekts – tautastērpu pilnvei-
došana.

Jau vairākus gadus Kabiles senioru deju kolektīvs piedalās 
projektu konkursā “Darīsim paši” ar mērķi atjaunot un pilnveidot 
tautastērpus. Tiek domāts gan par vīru, gan sievu tērpiem. Šogad 
sievām tika uzšūtas jaunas aubes, apakšaubes un lakati. Vīri 
tika pie jauniem kaklautiem. Domājot par vizuālo tēlu ne tikai 
koncertos un deju skatēs, pieņemts lēmums, ka nepieciešami arī 
jauni mēģinājumu svārki. Restaurēts arī deju kolektīva karogs.

Grupas koordinatore Anda Ķieģele uzskata, ka latviešiem 
tautas deja ir svarīga kultūras un ikdienas dzīves sastāvdaļa. Deja 
cilvēkā izkopj pareizu stāju, ritma izjūtu, koordināciju, skatuves 
un uzstāšanās kultūru.
 Grupa “Dārza ielas čaklie rūķi”. Projekts – “Mūsu nama 
vizītkarte”.

Daudzdzīvokļu nama (Dārza ielā 4, Ēdolē) viena kāpņu telpa 
projekta ietvaros drīzumā tiks pie jaunām metāla fasādes durvīm 
ar aizvēršanas mehānismu. Darba gaitā demontētas vecās durvis 
un fasādes koka bloku konstrukcijas. Jaunais koka rāmis siltināts 
ar putupolistirola plāksnēm, no abām pusēm apšūts ar apdares 
dēlīšiem un nokrāsots tumši brūnā tonī. Grupas “Dārza ielas čaklie 
rūķi” nodoms bija estētiski sakārtot vidi, kurā dzīvo, uzlabot ie-
dzīvotāju dzīves kvalitāti un paaugstināt mājas energoefektivitāti.
 Grupa “Melnā Kolka”. Projekts – Melnā Kolka. 
Grupas “Melnā Kolka” mērķis projekta ietvaros bija sakārtot 
vietu pie Ventas stāvkrasta Kuldīgā, ko kuldīdznieki pazīst kā 
Melno Kolku. Kā atzina grupas dalībnieki, šī ir iecienīta vieta 
kājāmgājējiem un nūjotājiem, tādēļ projekta ietvaros paplašināts 

un nolīdzināts skatu laukumiņš, uzbērts grants slānis, norobežota 
atpūtas vieta no braucamās daļas ar betona puķu podiem, kuri tur 
daudzu gadu laikā bija ieauguši zemē, sastādīti augi, nopļauta zāle 
un izvietoti divi koka soliņi un atkritumu urna.
 Grupa “Kalna iela 5”. Projekts – Kalna iela 5, Kuldīgā. 
Projekta mērķis 
bija labiekārtot 
pagalmu Kalna 
ielā 5 un izgata-
vot veļas žāvē-
tavu. Kā atzina 
grupas dalībnie-
ki, lietus laikā 
pagalma teritori-
jā veidojas dubļi 
un bedres. Tā kā 
ēkā atrodas arī “Kalna ielas apartamenti”, tad šo pagalmu apmeklē 
tūristi. Realizējot ieceri, pagalms tika izlīdzināts ar grants segu-
mu, bedres likvidētas. Vecā veļas žēvētava, kura sastāvēja tikai 
no veļas auklām, kas pārvilktas pāri pagalmam, tika likvidēta 
un izgatavota jauna žāvētava ar jumtiņu. Grupas dalībnieki ar 
paveikto ir apmierināti.
 Grupa “Annas 7”. Projekts – bērnu rotaļu laukuma reno-
vācija Annas ielā 7, Kuldīgā.

P i e  j a u n a 
karuselīša un 
atjaunota bērnu 
laukumiņa ar 
mulčas segumu 
tikuši Annas ie-
las 7 mājas mazie 
iemītnieki. Tā kā 
bērnu laukumiņš 
ir gana mazs, lai 
tur tiktu izvietoti vairāki rotaļu elementi, projekta ieviesēji izvēlē-
jās to elementu, kurš pagalmā atradās arī padomju gados – karuse-
līti. Grupas koordinators Artūrs Taņicins uzskata, ka, ņemot vērā 
pēdējos gados Domes ieguldīto pilsētas vides labiekārtošanā, arī 
“Annas 7” grupa var palīdzēt veidot pilsētas vidi un tēlu.
 Grupa “Ķepas”. Projekts – sakopts gaitenis Baznīcas 32, 
Kuldīgā. 

Daudzdzīvokļu mājas (Baznīcas ielā 32) iedzīvotāji projekta 
ietvaros izremontēja kāpņu telpu. Projekta īstenošana bija nepie-
ciešama, jo kāpņu telpā remonts nebija veikts daudzus gadus, viss 
bija novecojis un nepievilcīgs. Grupas vadītāja Ineta Dambrovska 
uzskata, ka vecpilsētas nami ir jāatjauno, tiem jādod otra elpa, lai 
arī jaunā paaudze redz, cik skaistā vietā dzīvojam, un lai mācās 
kopt un saglabāt esošās vērtības. Kāpņu telpā dzīvo vairāku 
paaudžu cilvēki un visiem ir patīkami, ienākot mājās, ieraudzīt 
gaišu, siltu, izremontētu kāpņu telpu.
 Grupas “Varam, tāpēc arī darām” un “Visi kopā!”. Projek-
ti – “Kumsteru kapsēta” un “Naglu kapsētas žoga nomaiņa”.

Abi projekti realizēti Gudenieku pagastā. Vecais Naglu kapsē-
tas žogs nebija atjaunots vairāk nekā 50 gadus, tas bija sarūsējis, 
vietām sakrities un neveica savas funkcijas. 2016. gadā tika 
uzsākta žoga atjaunošana un šogad darbs pabeigts, radot estētiski 
sakoptu vidi ap kapsētu.

Kumsteru kapsētas žoga atjaunošana uzsākta šī projekta 
ietvaros jau iepriekšējos gados, tādēļ šogad nolemts atbalstīt 
projektu, lai kapsētas nožogošanas darbi tiktu pabeigti. Sakārtota 
arī atkritumu izbēršanas vieta.

Abas kapsētas tikušas pie jauniem, kvalitatīviem žogiem, 
kas kalpos vismaz pāris desmitgades. Grupu dalībnieki ar 
paveikto ir apmierināti.

EVITaS PēTErSOnES, 
projekta “Darīsim paši” koordinatores, teksts un foto

Iedzīvotāji gandarīti par pašu padarīto



c mYK
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 Lapiņa, tālr. 63350100. Iespiests SIa “Poligrāfijas grupa mūkusala”, mūkusalas iela 15a, rīga, Lv-1004. tirāža – 10 077. reģistrācijas apliecība nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KuLDĪgaS KuLTūraS cEnTrā

 PaSāKumI PagaSTOS

2017. gada 2. novembris

SPOrTa PaSāKumI nOVEmBrĪ

KInO aFIša

Biļešu cena uz kino seansiem: darba dienās – 2,60 Eur, brīvdienās – 3 Eur. Bērniem līdz 3 gadu 
vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas. vietu rezervēšana uz seansiem pa 
tālr. 29542242 darba dienās 9.00–18.00, brīvdienās – stundu pirms pirmā kino seansa. Programmā 
iespējamas izmaiņas! Programmu skatīt www.kuldiga.lv, www.kckuldiga.lv

Kinoteātrī aIzLIEgTS ienest uzkodas un dzērienus!

 SVEcĪšu VaKarI nOVaDā

aIcIna aPgūT aDĪšanu
Interesenti aicināti uz adītprasmes apgūšanas 
nodarbībām pieaugušajiem. 
Dalības maksa – 9,96 Eur mēnesī. 
nodarbības notiks reizi nedēļā.
Pirmā nodarbība 7. novembrī 18.00 Kuldīgas vecajā rātsnamā.
Informācija pa tālr. 29605030.

Piektdien, 3. novembrī, 19.00 – izrāde, stand-up komēdija “mačo”. veicot vīriešu 
tipoloģijas pētījumu un aplūkojot sabiedrībā sastopamos vīriešu tipāžus, izrādē uzzīmēts 
mūsdienu latviešu mačo dramaturģes aivas Birbeles acīm. Biļetes cena – 8, 10, 12 Eur. 
tās var iegādāties KKC, “Biļešu paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv.

Sestdien, 4. novembrī, no 11.30 – Kuldīgas novada amatierteātru skate “zelta bize”. 
Ieeja uz visām skates izrādēm – bez maksas. Plašāka izrāžu programma: www.kckuldiga.lv.

Piektdien, 10. novembrī, 18.00 – cirka šovs “annas un Elzas piedzīvojumi”. Ieeja – 
8 Eur, ar flaijeriem – 6 Eur. Biļetes KKC kasē. 

Sestdien, 11. novembrī, 18.00 – Kuldīgas kultūras centra amatierteātru kolektīvu 
koncerts. Ieeja – bez maksas.

Pirmdien, 27. novembrī, 19.00 – Laura amantova džeza kvartets “šūpuļdziesma 
trombonam”.

KuLDĪgaS PILSēTaS 
KaPSēTāS
19. novembrī:
14.00 – meža kapos,
15.00 – Kalna kapos,
16.00 – annas kapos.
guDEnIEKOS
4. novembrī:
14.00 – adzes kapsētā,
14.40 – Kunču kapsētā,
15.15 – Ūdru kapsētā,
15.50 – naglas kapsētā,
16.30 – ruņģu kapsētā,
17.00 – Kumsteru kapsētā.
KaBILē
11. novembrī:
15.00 – gatviņu kapos,

16.00 – Kabiles kapos.
KurmāLē
12. novembrī:
11.00 – Segļu kapsētā,
11.30 – Kurmāles kapsētā,
12.00 – Siliņu kapsētā,
13.00 – Paulīnes kapsētā,
13.30 – Pūķu kapsētā,
14.00 – Pūcu kapsētā,
14.30 – Ēmu kapsētā,
15.00 – viļenieku kapsētā, 
15.30 – vilgāles kapsētā.
LaIDOS
25. novembrī:
13.00 – Sakaru kapi,
14.00 – vangas kapi,
14.45 – Dumpīšu kapi,

15.45 – ārzes kapi,
16.45 – Laidu kapi.
PaDurē
5. novembrī:
17.00 – Padures kapsētā.
SnēPELē
19. novembrī:
14.00 Snēpeles luterāņu 
baznīcā – dievkalpojums 
veltīts mirušo piemiņas 
dienai.
Vārmē
19. novembrī:
15.00 – Busku kapos,
16.00 – alekšu kapos.

Pavisam nemanot ir pienācis 
laiks, ko uztveram kā patriotis-
ma mēnesi. Tad visi pulcējamies 
pasākumos, lai atzīmētu Latvijas 
dzimšanas dienu un celtu savas 
tautas pašapziņu. 11. novembrī ar 
svecīšu liesmiņām pieminam tos 
brīvības cīnītājus, kuri parādīja, ka 
mēs, latvieši, varam paši iekalt savu 
brīvības vārdu vēsturē. Lāčplēša 
diena ir simboliski uzvaras svētki, 
kas ļauj mums domāt par brīvības 
cīņu sūrumu un vērtēt savu gata-
vību nostāties sardzē par Latvijas 
neatkarību. Katra ģimene brīvības 
cīņās vai deportācijās ir zaudējusi 
kādu tuvinieku, kas ir kā upuris 
iegūtajai brīvībai. Tas šajā dienā 
arī pieminams ar iedegtu svecītes 
liesmiņu. Novērtējot šo zaudējumu, 
mums jāapzinās savas patriotiskās 
jūtas un tas, ko mēs esam gatavi 
ziedot savas ģimenes, tautas un 
Latvijas brīvības labā.

Arī es kā jaunas dzīves meklētājs 
kādreiz maz domāju par patriotis-
mu un brīvības vērtību. Pabeidzis 
Kazdangas tehnikumu, atvadījies 
no dzimtās Kurzemes, devos apgūt 
augstāko izglītību Latvijas Nacio-
nālajā aizsardzības akadēmijā, lai 
iekārtotos dzīvē, pelnītu un nodro-
šinātu sev labklājību. Viens man 
bija skaidrs – man patīk mana zeme 
un skaistākas par to citur neatrast. 
Tikai gadiem ejot aizdomājos par 
cenu, kādu maksājuši mūsu senči, 
lai iegūtu šo brīvību. Solot kritušo 
karavīru priekšā līdz pēdējai asins 
lāsei aizstāvēt savu dzimteni, es 
sajutu, ka esmu kļuvis patriots. Tā ir 
sajūta, kuru nav iespējams novērtēt 
naudā, bet kura tevī deg kā liesma 
un uztur gatavībā atdot sevi Tēvu 
zemei, savai Latvijai.

Šobrīd Zemessardzes 45. no-
drošinājuma bataljona komandiera 
amatā es ar patiesu prieku un gan-
darījumu raugos uz tiem, kuri izvē-
lējušies palikt Latvijā un pieņēmuši 
svarīgo uzdevumu nostāties mūsu 
brīvības sardzē. Tie ir gan veiksmīgi 
uzņēmēji, kuri nodrošina tautas lab-
klājību, gan karavīri un zemessargi, 
kuri vistiešākā veidā gatavi stāties 
pretī potenciālam apdraudējumam.

Šogad jau tradicionāli Kuldīgā 
Lāčplēša dienas svētkus atzīmēsim 
ar dažādiem pasākumiem. Gan ar 
militārās tehnikas un ekipējuma 
demonstrēšanu, gan parādi un lāpu 
gājienu līdz  Annas kapiem. Aicinu 
visus piedalīties svētkos un veidot 
svētku sajūtu sevī. Kopīgi iedegsim 
spožas liesmiņas ne tikai piemiņas 
vietās, bet arī māju logos un savās 
sirdīs!

Sveicu Kuldīgas novada iedzī-
votājus, zemessargus un karavīrus 
Lāčplēša dienā un Latvijas dzim-
šanas dienā!

Iedegsim spožas 
liesmiņas 

savās sirdīs

arTurS BarOnS, zemessardzes 
45. nodrošinājuma bataljona 
pulkvežleitnants

ēDOLē
Līdz 16. novembrim pagasta bibliotē-

kā – Šelomītes jaunzemes darba un hobija 
izstāde “medus un viņa rota”. Izstādē dažādu 
ziedu medus, vaska sveces, medus produktu 
etiķetes.

6. novembrī 20.00 kultūras namā – folklo-
ras pulciņa pirmā nodarbība. vadītāja – aktri-
se Zane jančevska. aicināti visi interesenti, 
arī no kaimiņu pagastiem.

11. novembrī kultūras namā – 12.00 filma 
bērniem “urfins Džīss un viņa koka zaldāti”, 
ieeja – 1 Eur. 14.00 filma “vectēvs, kas 
bīstamāks par datoru”, ieeja – 3 Eur.

10. novembrī 18.00 kultūras namā 
sieviešu interešu kluba tikšanās – praktiska 
nodarbība stikla apgleznošanā.

ĪVanDē
novembrī bibliotēkā – tematiskā izstāde, 

kas veltīta rakstniekam mārtiņam Kalndru-
vam un rakstnieces astridas Lindgrēnas 
110. jubilejai.

9. novembrī 15.00 pie rakstnieka mārtiņa 
Kalndruvas piemiņas akmens īvandes muižas 
pagalmā – svecīšu aizdegšana rakstnieka 
dzimšanas dienā.

14. novembrī 10.00 bibliotēkā – Ināras 
veinbergas seminārs par pensijas apmēra 
veidošanos, gada deklarācijas sastādīšanu 
un citiem jautājumiem.  nodarbības ilgums – 
3 stundas.

guDEnIEKOS
Līdz 30. novembrim kultūras namā – 

Daces nastevičas ar pērlītēm izadītas jostas.
11. novembrī 17.00 kultūras namā – 

Pāvilostas amatierteātris ar literāri muzikālu 
uzvedumu pēc agneses Bules motīviem 
“Latviešu sapnis”. Ieeja – 1 Eur.

KaBILē
25. novembrī 15.00 saieta namā “Sen-

cis” – Dobeles kultūras nama amatierteātris 
“Smaids” ar monikas Zīles komēdiju 2 cē-
lienos “Laulības treniņu aģentūra”. Ieeja – 
1,50 Eur.

KurmāLē
novembrī pagasta vēstures istabā – 

izstāde par pašdarbību Kurmālē, sākot no 
pēckara gadiem.

7. novembrī 13.00 Kurmāles pagasta 
izstāžu zālē – aivara vētrāja 60 gadu jubilejas 
izstādes “Dzelzceļa ielas impresijas” atklāša-

Sv. 5.XI 14.00 IEVaInOTaIS jāTnIEKS
t. 8.XI 18.00 2017, Latvija, ilgums 1’35, 12+
Dokumentāla spēlfilma. Filma latviešu valodā.

Sv. 5. XI 16.00 PIrmDzImTaIS
P. 6. XI 20.30 2017, Latvija, ilgums 1’33
o. 7. XI 18.00 Drāma
t. 8. XI 20.00 Filma latviešu valodā
C. 9. XI 20.30 12+

Sv. 5. XI 18.00 TOrS. ragnarjOKS
P. 6. XI 18.00 2017, aSv, ilgums 2’10
o. 7. XI 20.00 Piedzīvojumu filma
C. 9. XI 18.00 12+

Sv. 12. XI 16.00 ar PuTām uz LūPām
P. 13. XI 18.00 2017, Latvija, ilgums 1’50
o. 14. XI 20.00 Drāma
t. 15. XI 18.00 Filma latviešu valodā
C. 16. XI 18.00 16+

Sv. 12. XI 18.00 SLIKTāS mammaS 2
P. 13. XI 20.00 2017, aSv
o. 14. XI 18.00 Ilgums 1’56
t. 15. XI 20.00 Komēdija
C. 16. XI 20.00 16+

Sv. 19. XI 16.00 aSTOņaS zVaIgznES
P. 20. XI 18.00 2017, Latvija, ilgums 1’40
o. 21. XI 20.30 Dokumentāla filma
t. 22. XI 18.00 Latvijas filmas Latvijas simtgadei
C. 23. XI 16.00 12+

Sv. 19. XI 18.00 TIKaI DrOSmĪgIE
P. 20. XI 20.00 2017, aSv
o. 21. XI 18.00 Ilgums 2’14
t. 22. XI 20.00 Drāma, biogrāfija
C. 23. XI 18.00 12+

na. tikšanās ar izstādes autoru.
LaIDOS
trešdienās 19.00 Laidu pagasta “Bitītē” – 

zolītes turnīri. Pirmā tikšanās 1. novembrī. 
Informācija pa tālr. 26499641 (aldis).

PaDurē
24. novembrī 16.00 Deksnes pasākumu 

zālē – Padures pagasta senioru atpūtas va-
kars. Koncertēs un balli spēlēs Kaspars Kras-
tiņš no rīgas. Pieteikšanās līdz 21. novem-
brim pa tālr. 28887059. Ieeja – bez maksas.

PELČOS
Pelču pils jumta remonta laikā pagasta 

bibliotēka atrodas pagastmājā.
novembrī bibliotēkā – fotokluba “Divas 

upes” darbu izstāde “Kuldīdznieka portrets”.
28. novembrī 16.00 bibliotēkā – pasākums 

“Stāsts par alveju”. Par alvejas dziednieciska-
jām īpašībām stāstīs Solvita mertena.

rumBā
21. novembrī 10.00 mežvaldē bibliotēkā, 

bet 14.00 ventas ciema “Bukaišos” – radošā 
darbnīca.

novembrī pagasta pārvaldes zālē – antras 
Laizānes gleznu personālizstāde.

SnēPELē
4. novembrī 11.30 kultūras namā – novada 

amatierteātru skates ietvaros būs iespēja 
skatīt Laidu pagasta amatierteātra lugu 
“Pilsētnieki” (Baiba juhņēviča) un Snēpeles 
amatierteātra lugu “Plīvurītis ar punktiņiem” 
(Lelde Stumbre). Ieeja – bez maksas.

24. novembrī 15.00 tiksimies I. Zeberiņa 
piemiņas istabā – praktisko nodarbību cikla 
“radoši, praktiski, interesanti un arī sātīgi” 
kārtējā nodarbība “Indriķis Zeberiņš”.

TurLaVā
Bibliotēkā novembrī – annas Dinteres 

un Ināras Zeltītes rokdarbu izstāde “Pašas 
izdomāti”; padurnieces Linetas Zībergas 
(8. klase) zīmējumu izstāde; Intas mednieces 
keramikas darbu izstāde; Lidijas Strēlnieces 
rokdarbu izstāde; PII “Lāčuks” radošo darbu 
izstāde “Krāsainais rudens”.

5. novembrī kultūras namā – 12.00 
multfilma “urfins Džīss un viņa koka zaldāti”, 
ieeja – 1 Eur. 13.30 latviešu filma “vectēvs, 
kas bīstamāks par datoru”, ieeja – 3 Eur.

9. novembrī 12.00 bibliotēkā – “viss, ko 
mēs vēl nezinām par alveju”. Kā stiprināt 
organismu? Pieredzē dalās Solvita.

12. novembrī 12.00 kultūras namā – 
biedrības “Dižavots” pasākums “Pērkona 
daudzveidība baltu kultūrā”, saiets ar lektoru 
piedalīšanos, dažādas aktivitātes, priekšlasī-
jumi un diskusijas.

26. novembrī 12.00 kultūras namā – Zirņu 
pagasta amatierteātra izrāde “Savedējs” 

(monika Zīle).
Vārmē
4. novembrī 18.00 sporta hallē – 2. līgas 

florbola spēle: FK “vārme” pret FK “tērvete”.
19. novembrī 15.00 sporta hallē – 2. lī-

gas florbola spēle: FK “vārme” pret talsu 
nSS/“Zerorisk”.

3.XI 16.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KnSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts 100 lauciņu dambretē; KnSS manēža, 
  Dzirnavu iela 13, Kuldīga
4.XI 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KnSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.XI 11.00 LjBL-Lr čempionāts basketbolā; KnSS Sporta nams, virkas iela 13, Kuldīga
5.XI 14.00 Latvijas čempionāts nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas nSS-jēkabpils juniori/jSS; KnSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
7.XI 10.00 Kuldīgas novada skolēnu sacensības veiklības stafetēs; KnSS manēža, 
  Dzirnavu iela 13, Kuldīga
11.XI 11.00 “Kuldīgas kauss 2017” futbolā telpās 2005. g. dzimušiem zēniem; KnSS halle, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga
11.XI 11.00 LjBL-Lr čempionāts basketbolā; KnSS Sporta nams, virkas iela 13, Kuldīga
12.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KnSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
12.XI 11.00 LjBL-Lr čempionāts basketbolā; KnSS Sporta nams, virkas iela 13, Kuldīga
15.XI 18.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā u-14 grupā; KnSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
17.XI 17.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KnSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.XI 18.00 Latvijas 1. līgas meistarsacīkstes florbolā: FK Kuldīga/KnSS-FK “Saulkalne”; 
  KnSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
19.XI 11.00 LjBL-Lr čempionāts basketbolā; KnSS Sporta nams, virkas iela 13, Kuldīga
19.XI 14.00 Latvijas čempionāts nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas nSS-madona; KnSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
20.XI 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KnSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
20.XI 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts šahā; Šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
24.XI 14.00 KnSS atklātās sacensības vieglatlētikā u-16 grupā; KnSS manēža, 
  Dzirnavu iela 13, Kuldīga
24.XI 18.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KnSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
25.XI 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KnSS Sporta nams,
  virkas iela 13, Kuldīga
25.XI 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā; KnSS manēža, 
  Dzirnavu iela 13, Kuldīga
25.XI 14.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā u-14 grupā; KnSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
25.XI 18.00 LtF 1. līga: FC “nikers”-talsi/FK “Laidze”; KnSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.XI 10.00 zibensturnīrs telpu futbolā; KnSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
28.XI 10.00 Kuldīgas novada skolēnu sacensības basketbolā 1998.–2001. g. dzimušajiem; zēniem 
KnSS sporta namā, virkas iela 13, Kuldīga; meitenēm Kuldīgas 2. vsk., jelgavas iela 62, Kuldīga

11. un 18. novembra pasākumus skatīt 2. lpp.


