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šajā numurā

Glābs ēkas vecpilsētā 
un pagastos
> 2. lpp.

Ziemassvētku 
pasākumi Kuldīgā
> 5. lpp. 

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

Skolās 
pārbūvēs telpas
> 6. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja 2. decembrī jau agri no rīta Lie-

pājas ielā tirgotāji rosījās ikgadējam 
Ziemassvētku tirdziņam. Dāvanu 
piedāvājums bija ļoti plašs – sākot ar 
siltiem dzērieniem un uzkodām un 
beidzot ar visdažādākā veida svētku 
apģērbiem un ikdienas mājsaimniecī-
bas precēm. Tirgotāji ikvienam solīja 
atrast ko īpašu.

Sekojot rūķīšiem pa pēdām, ie-
dzīvotājiem un pilsētas viesiem bija 
iespējams doties no Rūķu ciema 
Pilsētas laukumā pa Liepājas ielu līdz 
Rātslaukumam, kur tika atklāta Rūķu 
pils un norisinājās ziemas festivāla 
pasākumi, bet savā goda vietā bija 
uzslieta skaisti izgreznotā Ziemas-
svētku eglīte.

Rūķu pilī “Divas spices” visiem 
interesentiem bija iespējams pieda-
līties visdažādākajās Ziemassvētku 
aktivitātēs – zīmēt, līmēt, gatavot 
saldumus vai apgleznot pašiem savu 
sveci. Dažādas radošās darbnīcas 
pieaugušajiem vecajā rātsnamā no-
risināsies līdz pat Ziemassvētkiem. 
Tajās varēs izgatavot skaistas un 
mīļas lietas sev un tuvajiem.

Mazākos svētku apmeklētājus 
vilināja Rūķa istaba Liepājas ielā, kur, 
kamīnam sprakšķot, kopā ar rūķiem 
bija iespējams rakstīt, krāsot vai zīmēt 
vēstules Ziemassvētku vecītim, kā arī 
cienāties ar siltu tēju un piparkūkām.

Par atraktīvajām izdarībām un mu-
zikālo noskaņu svētku laikā parūpējās 
jestrais Rūķu orķestris un leļļu teātris 
ar izrādi “Puteklītes Ziemassvētki”.

Svētku dienas noslēgumā ar muzi-
kālu pavadījumu un gaismas efektiem 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa svinīgajā uzrunā 
visus aicināja sacīt maģiskos vārdus: 
“Eglīt, eglīt, iededzies!” Un ar rūķu 
palīdzību lielā Ziemassvētku egle 
tika iedegta. Savukārt Ziemassvētku 
vecītis ikvienam vēlēja skaistu svētku 
gaidīšanas laiku, krājot labos darbus 
un esot kopā ar saviem mīļajiem.

Svētku gaidīšanas laikā Rātslau-

Lielais Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks ir klāt!

Dāvanu tirdziņš, rūķu pilnas ielas, radošās darbnīcas un interesantas nodarbes maziem un lieliem brīnuma 
gaidītājiem – tas viss pārsteidza 14. ziemas festivālā “Notici brīnumam”.

kumā mazos un lielos svētku apmeklētājus priecēs 
Ziemassvētku tirdziņš, darbnīcas pieaugušajiem, 
dažādi pasākumi Rūķu pilī “Divas spices” un Rūķa 
istabā Liepājas ielā. Plašāku pasākumu programmu 
skatīt 5. lpp.

rIČarDS SOTaKS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

IEVaS BEnEFELDES foto

rātslaukumā norisinājās galvenās festivāla "notici brīnumam" aktivitātes, tai skaitā leļļu teātra izrāde.

rūķu pilī bērni līmēja, zīmēja un grieza. Teātris "Focus" arī šogad skatītājus pārsteidza ar svētku uzvedumu.

Bērni ar prieku nodevās dāvanu makšķerēšanas nodarbei. Tirdziņā rātslaukumā vēl līdz ziemassvētkiem varēs atrast mīļas dāvanas.

Kad lielā svētku egle 
ir iedegta, sācies 
lielais ziemassvētku 
gaidīšanas laiks.

Ir sācies skaistais Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks. Mūsu novada pagas-
ti, pilsēta un mājas ir sapostas gada 
labsirdīgākajiem svētkiem.

Mirgojošas zvaigznītes, snieg-
pārsliņas, rūķi un krāsainas lampiņas 
aizvien vairāk parādās virs māju 
namdurvīm, dzegām un balkoniem. 

Vēlos pateikties katram no jums, 
kurš ienes gaismu un prieku šajā tum-
šajā un reizē ļoti sirsnīgajā adventes 
laikā. Paldies mūsu māksliniecei 
Inesei Sulojevai ar komandu, kuras 
izlolotais “Rūķu ciems” radījis bur-
vīgu noskaņu Kuldīgas vecpilsētas 
ielās un laukumos. Aicinu ikvienu 
pastaigāt pa rūķu pēdām, kas ved no 
Pilsētas laukuma pa Liepājas ielu līdz 
Rātslaukumam. Savukārt Snēpeles 
pagasta “Nornieku” saimnieki ir 
dāvājuši brīnišķīgi kuplu egli, kura 
slejas Rātslaukumā. Pilsētas lauku-
mu rotā pašvaldības īpašumā augusi 
eglīte.

Abas pilsētas egles iedegt pagāju-
šās nedēļas nogalē palīdzēja Kuldīgas 
kultūras centra rūķi, jauniešu teātris 
“Focus” un nenogurstošais Ziemas-
svētku vecītis Andris Grīnvalds. Čak-
li strādājuši Kuldīgas novada Bērnu 
un jauniešu centra floristikas pulciņa 
dalībnieki, gatavojot rūķu ciema no-
tikumus un eglīšu rotājumus. Paldies 
arī mūsu pagastu pārvaldniekiem, 
kuri ir parūpējušies par rotājumiem 
ciemu centros. Rīgas braucieni ved 
mani cauri Kabiles pagastam, kurā ir 
ne tikai skaisti izrotāta Ziemassvētku 
eglīte, bet arī saieta nams ar majestā-
tiskām adventes svecēm. 

Adventes laiks ir arī pārdomu 
un piedošanas laiks. Šogad aicinu 
ikvienu padomāt par vidi jums apkārt 
un savu labsajūtu. Ja jūs neapmierina 
dzīves un darba vide, mainiet to, 
pametiet, bet tikai nebojājiet dzīvi 
citiem. Atrodiet spēku nežēloties par 
apstākļiem, bet gan mainīt tos. Stās-
tiet, kas jūs neapmierina, runājiet ar 
vadību un kolēģiem, pierādiet sevi. 
Ja nespējat neko mainīt, tad labāk 
ejiet prom, noteikti ir vietas, kuras ir 
domātas tieši jums. Ja tomēr izlemjat 
palikt vidē, kura jūs neapmierina un 
kurā neko nespējat mainīt, tad samie-
rinieties un ļaujiet dzīvot citiem. Ne-
bojājot dzīvi līdzcilvēkiem, arī paši 
jutīsieties labāk. Katram no mums 
ir savs dzīves ceļš ejams, būtiski ir 
atrast to īsto.

No sirds gribu novēlēt ikvienam 
miera un saticības pilnu šo skaisto 
Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Lai 
aizmirstas skumjais, lai nebūtībā aiz-
plūst naids, lai izdodas piedot un sirdi 
piepilda prieks! Apskaujiet savus 
mīļos, pasmaidiet, un tad, kā zināms, 
arī pasaule smaidīs jums pretī!

Skaista vide un 
sakārtotas domas
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KuLDĪgaS nOVaDa PašVaLDĪBaS aTBaLSTĪTIE PrOjEKTI
•	 Ilmārs	Rutkovskis	 –	 dzīvojamās	 ēkas	 ar	 šķūni	 jumta	 atjaunošana	
1905.	gada	ielā	5,	Kuldīgā,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	5	000	EUR.

•	 SIA	“Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	–	mājas	1905.	gada	ielā	19,	Kul-
dīgā,	jumta	seguma	maiņa,	piešķirtais	līdzfinansējums	–		4	629,57	EUR.

•	 SIA	“Latmeži”	–	fasādes	logu	maiņa	Adatu	ielā	5,	Kuldīgā,	piešķirtais	
līdzfinansējums	–	4	997,16	EUR.

•	 Rendas	evaņģēliski	luteriskā	draudze	–	Rendas	baznīcas	jumta	seguma	
un	jumta	konstrukciju	atjaunošana	Baznīcas	ielā	1,	Rendā,	piešķirtais	
līdzfinansējums	–	10	000	EUR.

•	 SIA	“Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	–	mājas	Baznīcas	ielā	10,	Kuldī-
gā,	skursteņa	atjaunošana,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	3	976,72	EUR.

•	 Aija	Asne	 –	 logu	 nomaiņa	Baznīcas	 ielā	 27-6,	Kuldīgā,	 piešķirtais	
līdzfinansējums	–	1	196,57	EUR.

•	 Kurzemes	kultūras	mantojuma	centrs	“Kūrava”	–	virspilskunga	tiesas	
nama	jumta	restaurācija	Baznīcas	 ielā	34,	Kuldīgā,	piešķirtais	 līdzfi-
nansējums	–	10	000	EUR.

•	 SIA	“RG	CENTRS”	–	fasādes	atjaunošana	Baznīcas	ielā	36,	Kuldīgā,	
piešķirtais	līdzfinansējums	–	5	000	EUR.

•	 Kuldīgas	Sv.	Annas	evaņģēliski	luteriskā	draudze	–	Kuldīgas	Sv.	Annas	
baznīcas	ziemeļu	fasādes	divu	lielo	logu	restaurācija	Dzirnavu	ielā	12,	
Kuldīgā,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	5	000	EUR.

•	 SIA	 “Kuldīgas	 komunālie	 pakalpojumi”	 –	mājas	Dzirnavu	 ielā	 14,	
Kuldīgā,	ielas	fasādes	ārdurvju	nomaiņa,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	
827	EUR.

•	 Māris	Lapsiņš	–	ēkas	Jelgavas	ielā	24A,	Kuldīgā,	atjaunošana,	piešķir-
tais	līdzfinansējums	–	10	000	EUR.

•	 SIA	“Baltic	Forest	Trading”	–	Kabiles	muižas	virtuves	mājas	pamatu	un	
sienu	mūra,	dzegu,	apmetuma	un	vēsturiskā	krāsojuma	restaurācija	
Kabiles	pagastā,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	10	000	EUR.

•	 SIA	“Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	–	mājas	Kalna	ielā	2,	Kuldīgā,	
fasādes	atjaunošana,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	3	945	EUR.

•	 Oskars	Oficieris	 –	 logu	 nomaiņa	Kalna	 ielā	 11,	Kuldīgā,	 piešķirtais	
līdzfinansējums	–	1	412	EUR.

•	 Mārtiņš	Dambergs	 –	 ēkas	 Kaļķu	 ielā	 10,	 Kuldīgā,	 jumta	 seguma	
maiņa	un	konstrukcijas	labošanas	darbi,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	
7	740	EUR.

•	 SIA	 “Bangerts”	 –	 ēkas	 Liepājas	 ielā	 3A,	Kuldīgā,	 fasādes	 apdares	
atjaunošana,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	5	000	EUR.

•	 Kuldīgas	Sv.	Trīsvienības	Romas	katoļu	draudze	–	logu,	ārdurvju	un	
vārtu	nomaiņa	Liepājas	 ielā	4,	Kuldīgā,	piešķirtais	 līdzfinansējums	–	
3	164,26	EUR.

•	 SIA	“Ziemeļkurzemes	MRS”	–	fasādes	restaurācija	Liepājas	 ielā	10,	
Kuldīgā,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	5	000	EUR.

•	 Jolanta	Klauga	–	jumta	atjaunošana	ēkai	Liepājas	ielā	20A,	Kuldīgā,	
piešķirtais	līdzfinansējums	–	5	000	EUR.

•	 SIA	 “Kuldīgas	 ginekologu	 prakse”	 –	 verandas	 restaurācija	 un	 kon-
servācija	ēkai	Liepājas	ielā	38,	Kuldīgā,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	
4	932,50	EUR.

•	 Ilma	Aida	Boka	–	jumta	seguma	atjaunošana	Liepājas	ielā	41,	Kuldīgā,	
2.	kārta,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	5		000	EUR.

•	 SIA	“Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	–	mājas	Liepājas	ielā	43,	Kuldīgā,	
jumta	atjaunošana,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	5	000	EUR.

•	 Biedrība	 “Padures	muiža”	 –	 Padures	muižas	 kunga	mājas	 ieejas	
terases	atjaunošana	Padures	pagastā,	 piešķirtais	 līdzfinansējums	–	
10	000	EUR.

•	 SIA	“Ziemeļkurzemes	MRS”	–	fasādes	restaurācija	Pasta	ielā	5,	Kuldīgā,	
piešķirtais	līdzfinansējums	–	5	000	EUR.

•	 Aija	Enģele	–	logu	nomaiņa	Pētera	ielā	2-8,	Kuldīgā,	piešķirtais	līdzfi-

nansējums	–	562	EUR.
•	 SIA	“Kuldīgas	Vārti”	–	ēkas	Pils	ielā	2,	Kuldīgā,	jumta	seguma	maiņa	un	
konstrukcijas	labošanas	darbi,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	5	000	EUR.

•	 SIA	“Kuldīgas	pils	sarga	nams”	–	ēkas	fasāžu	atjaunošana	Pils	ielā	4,	
Kuldīgā,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	5	000	EUR.

•	 SIA	 “Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	–	mājas	Policijas	 ielā	8,	Kul-
dīgā,	 ielas	 fasādes	durvju	 restaurācija,	piešķirtais	 līdzfinansējums	–	
1	025	EUR.

•	 Vents	Rudovskis	–	ēkas	Rumbas	ielā	7,	Kuldīgā,	atjaunošana,	ietverot	
nesošo	konstrukciju	nomaiņu	un	pastiprināšanu,	kā	arī	logu	un	durvju	
nomaiņu,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	10	000	EUR.

•	 Jānis	 Ivanovskis	 –	 fasādes	 restaurācija	Skrundas	 ielā	 10,	Kuldīgā,	
piešķirtais	līdzfinansējums	–	5	000	EUR.

•	 SIA	 “Linde	 Invest”	 –	 jumta	 konstrukciju	 pastiprināšana	 un	 seguma	
nomaiņa	ēkai	Smilšu	 ielā	 16,	Kuldīgā,	 piešķirtais	 līdzfinansējums	–	
10	000	EUR.

•	 SIA	“Linde	Invest”	–	nedzīvojamās	ēkas	Smilšu	ielā	18,	Kuldīgā,	nesošo	
konstrukciju	atjaunošana,	pastiprināšana	un	jumta	seguma	nomaiņa,	
piešķirtais	līdzfinansējums	–	10	000	EUR.

•	 Kuldīgas	Sv.	Trīsvienības	Romas	katoļu	draudze	–	 logu	un	ārdurvju	
nomaiņa	 ēkai	Tirgus	 ielā	 2,	 Kuldīgā,	 piešķirtais	 līdzfinansējums	 –	
5	000	EUR.

•	 SIA	“Linde	Invest”	–	ēkas	fasādes	un	jumta	atjaunošana,	ietverot	ne-
sošo	konstrukciju	pastiprināšanu	un	nomaiņu	Ventspils	ielā	2,	Kuldīgā,	
piešķirtais	līdzfinansējums	–	10	000	EUR.

•	 SIA	 “Linde	 Invest”	 –	 ēkas	 fasādes	 un	 jumta	 atjaunošana	Ventspils	
ielā	17,	Kuldīgā,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	5	000	EUR.

•	 Gints	Preiss	–	logu	nomaiņa	un	pamatu	atjaunošana	ēkas	daļai	Ventspils	
ielā	25,	Kuldīgā,	piešķirtais	līdzfinansējums	–	2	725	EUR.

Kuldīgas novada pašvaldība 
izsludina konkursu finansējuma 
saņemšanai 2018. gadā sportis-
tu, klubu un sporta pasākumu 
atbalstam. 

Uz atbalstu var pretendēt Kuldī-
gas novadā dzīvesvietu deklarējuši 
sportisti un biedrību un nodibinā-
jumu reģistrā iekļautie Kuldīgas 
novada sporta klubi un komandas, 
sporta pasākumu organizatori, kuri 
plāno organizēt sporta pasākumus 

Kuldīgas novada teritorijā. Pašval-
dības mērķis ir finansiāli atbalstīt 
sporta pasākumus, klubus, bied-
rības, komandas un individuālos 
sportistus, tādējādi veicinot aktīvu 
un veselīgu dzīvesveidu, iesaistot 
iedzīvotājus dažādās sporta aktivi-
tātēs, kā arī popularizējot novadu 
Latvijā un pasaulē.

Kuldīgas novada Sporta ko-
misijai adresēti pieteikumi līdz 
2018. gada 12. janvāra plkst. 17.00 

jāiesniedz Domē, Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā. Ar konkursa nolikumu 
finansējuma saņemšanai var iepa-
zīties Kuldīgas novada pašvaldībā, 
kā arī mājaslapā www.kuldiga.lv. 
Pieteikumu veidlapas var saņemt 
Kuldīgas novada Domes apmeklē-
tāju pieņemšanas centrā (Baznīcas 
iela 1, Kuldīga), kā arī izdrukāt no 
pašvaldības mājaslapas. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, mārketinga 
un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Lai veicinātu Ziemassvētku 
laikam atbilstošu noskaņu Kul-
dīgas pilsētā un novadā, kā arī 
noskaidrotu oriģinālāko skatlo-
gu, telpu, ēku fasāžu, pagalmu, 
priekšpagalmu īpašniekus vai 
apsaimniekotājus un pašdari-
nāto Ziemassvētku rotājumu 
īpašniekus, Kuldīgas novada 
pašvaldība arī šogad rīkos kon-
kursu “Ziemassvētki Kuldīgas 
novadā”.

Konkurss norisināsies no 1. līdz 
30. decembrim. Pieteikumus var 
iesniegt fiziskas un juridiskas perso-
nas, valsts un pašvaldības iestādes, 
norādot pieteiktā objekta adresi, 
veikala vai uzņēmuma nosaukumu 
(noformētāja (mākslinieka) vārdu 
un uzvārdu), kā arī sniedzot īsu 
pamatojumu, kāpēc iesniedzējs 
piesaka konkursam tieši šo objektu. 
Pieteikumus konkursam pieņems 
līdz 22. decembrim. 

Pieteikuma anketas būs pieeja-
mas pašvaldības apmeklētāju pie-
ņemšanas centrā Kuldīgā, Baznīcas 
ielā 1, un pagastu pārvalžu telpās. 
Pieteikuma anketu var aizpildīt arī 

Glābs 36 ēkas vecpilsētā un pagastos
Novembra Kuldīgas novada Domes sēdē deputāti apstiprināja 

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

Šogad uz pašvaldības finansēju-
mu – 50 procentiem no kopējām 
restaurācijas, konservācijas vai 
atjaunošanas izmaksām – saskaņā 

ar konkursa nolikumu iesniegti 
38 pieteikumi. Konkursa komisija, 
izvērtējot iesniegtos pieteikumus, 
līdzfinansējumu piešķīra 36 pre-

tendentiem. 
Tā kā konkursam pieteiktie un 

atbalstītie projekti pilnībā jārealizē 
līdz 2018. gada 30. novembrim, ai-
cinām neskaidrību gadījumā laicīgi 
sazināties ar Kuldīgas Attīstības 
aģentūras projektu vadītāju Elīnu 
Zīli – tālr. 26317827, elina.zile@
kuldiga.lv vai klātienē Pilsētas 
laukumā 3, 2. stāvā, pieņemšanas 

laikos – pirmdienās no 15.00 līdz 
18.00 un ceturtdienās no 9.00 
līdz 12.00, lai rastu risinājumu un 
projekti veiksmīgi tiktu realizēti.

Kuldīgas novada pašvaldība 
līdzfinansējumu Kuldīgas pilsētas 
vēsturiskā centra teritorijā esošo 
ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu 
Latvijas valsts aizsargājamo kul-
tūras pieminekļu sarakstā ietverto 

ēku restaurācijai un konservācijai 
nodrošina kopš 2014. gada. Četru 
gadu laikā darbi veikti 41 vecpil-
sētas ēkā un 5 kultūras pieminekļos 
(baznīcas, muižas) novada pagas-
tos. Kopējais pašvaldības līdzfi-
nansējums šīs atbalsta programmas 
ietvaros 4 gadu laikā bijis vairāk 
nekā 277 tūkstoši eiro.

Izsole biroja telpām 
Liepājas ielā 8

Tiek	rīkota	izsole	divām	biroja	telpām	Liepājas	ielā	8.	Vienas	telpas	kopējā	platība	–	
56,5	kvadrātmetri,	bet	otras	–	120	kvadrātmetri.	Pretendentu	pieteikšanās	līdz	
2017.	gada	14.	decembra	plkst.	17.00	SIA	“Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	
216.	kabinetā,	Pilsētas	laukumā	2,	Kuldīgā.
Izsole	notiks	2017.	gada	15.	decembrī	plkst.	15.00	Pilsētas	laukumā	2,	Kuldīgā.
Nomas	objektu	var	apskatīt,	iepriekš	saskaņojot	laiku	pa	tālruni	26638066.
Plašāka	informācija	par	izsoli	atrodama	www.kkp.lv.
Kontaktpersona:	Ritvars	Cimermanis,	SIA	“Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	jurists,	
tālr.	63321962,	e-pasts:	ritvars.cimermanis@kuldiga.lv.

Izsolīs divas biroja telpas Liepājas ielā 8, Kuldīgā.
anITaS zVInguLES, 

SIa “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko 
attiecību speciālistes, teksts un foto

Aicina pieteikties finansējumam sportistu, 
klubu un sporta pasākumu atbalstam

Rīko ikgadējo konkursu 
“Ziemassvētki Kuldīgas novadā”

Lai veicinātu ziemassvētku sajūtu Kuldīgas novadā, ikviens aicināts piedalīties 
rotājumu konkursā.

mājaslapā www.kuldiga.lv, vēl kan-
didātu iespējams pieteikt pa tālruni 
27020754.

Konkursā atsevišķi vērtēs skatlo-
gus, ēku fasādes un priekšpagalmus, 
viensētas, oriģinālākos dekorus un 
ar rokām veidotus rotājumus. Vērtē-
šanas komisija ņems vērā konkrētā 
objekta noformējuma atrašanās vie-
tu, rotājumus, kompozīciju un krāsu, 
formu, lietoto materiālu atbilstību 

apkārtējai videi, ēkas arhitektūrai, 
kā arī idejas oriģinalitāti. 

Pirmās vietas ieguvēji katrā 
nominācijā saņems naudas balvu 
75 EUR un atzinības rakstu, bet 
pārējie – atzinības rakstu un pārstei-
guma balvu.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
 mārketinga un sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErga foto
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Kuldīgas novada pašvaldība nolē-
musi atcelt izsludināto atkārtoto 
metu konkursu vides objekta 
“Brīvības cīnītājiem” izveidei. 
Ņemts vērā arhitektes Zaigas Gai-
les priekšlikums mainīt Liepājas 
un Kalpaka ielas skvēra idejisko 
risinājumu. Viņa pašlaik izstrādā 
ēkas Kalpaka ielā 4, Kuldīgā, at-
jaunošanas jeb Kuldīgas Mākslas 
kvartāla būvprojektu.

Nolemts, ka par Latvijas brīvību 
kritušos karavīrus godinās māksli-
nieciski augstvērtīgi apstrādāts jau 
1935. gadā uzstādītais pamatakmens 
piemineklim un informatīva plāksne 
ar vēstījumu. Pie šāda risinājuma 
nonākusi metu konkursa žūrijas komi-
sija, un to akceptējuši Domes deputāti.

Brīvības cīnītājus godinās ar plāksni
Savulaik 1935. gada 12. maijā 

Latviešu veco strēlnieku biedrības 
Kuldīgas nodaļa ielika pamatakmeni 
piemineklim, kas tā arī netika izvei-
dots. Pamatakmens ir saglabājies līdz 
mūsdienām. Pirms gada pašvaldībā 
vērsās atsevišķi Kuldīgas iedzīvotāji, 
rosinot veidot idejisku brīvībai veltītu 
vides objektu, kas nebūtu saistīts ar 
vienu konkrētu laika posmu Latvijas 
atbrīvošanas cīņu vēsturē, bet ietvertu 
sevī ideju par Latvijas brīvību, kuras 
dēļ arī kuldīdznieki ir cīnījušies dažā-
dos laika posmos.

Uzklausot iedzīvotājus, pašvaldī-
ba šī gada pavasarī izsludināja metu 
konkursu vides objekta “Brīvības 
cīnītājiem” izveidei. Konkursā tika 
saņemti septiņi piedāvājumi, taču 
žūrijas komisija nevienu no iecerēm 

neuzskatīja par atbalstāmu. Žūrijā 
bez pašvaldības pārstāvjiem darbojās 
arī viens no iniciatīvas autoriem, 
kuldīdznieks Juris Purviņš, arhitekte 
Z. Gaile, Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris 
Dambis un vairāki Latvijas Mākslas 
akadēmijas mācībspēki.

Ēkas Kalpaka ielā 4 projekta 
izstrādes gaitā arhitekte Z. Gaile ir 
atteikusies no sākotnējās domas, ka 
topošā Kuldīgas Mākslas kvartāla 
ēka, ko kuldīdznieki labāk pazīst kā 
vecās slimnīcas ķirurģijas nodaļu, tiks 
nožogota. Tā kā žoga nebūs, skvēriņš 
Liepājas un Kalpaka ielas stūrī veido-
sies ciešā saistībā ar Mākslas kvartāla 
ēku. To arhitekte iecerējusi iekārtot ar 
atpūtas vietām, paredzot iespēju šeit 
izvietot arī topošo dizaineru darbus. Ja 

uz savulaik ierīkotā pieminekļa pama-
takmens uzstādītu kādu vides objektu, 
tas būtiski mainītu šīs vietas kopskatu, 
īpaši ņemot vērā pavasarī izsludinātajā 
metu konkursā iesniegto darbu piedā-
vātos vides objektu izmērus.

Arhitekte projektēšanas gaitā pie-
dāvās savu redzējumu, kāds nākotnē 
varētu izskatīties šis skvērs un arī 
piemiņas vieta brīvības cīnītājiem. Kā 
sarunā ar Domes deputātiem norādīja 
pašvaldības Būvvaldes vadītāja, arhi-
tekte Jana Jākobsone, žūrijas komisija, 
ieskaitot pieminekļa ieceres iniciatoru 
J. Purviņu, piekrīt, ka savulaik uzstādī-
tā pieminekļa pamatne tiks cienīta kā 
nepabeigta vēsture, vienlaikus atrodot 
mūsdienīgu veidu, kā šo postamentu 
noformēt, lai tas iekļautos vidē, kas 
izveidosies pēc ēku Kalpaka ielā 1 un 

4 pārbūves.
Pēc tam, kad ēkā Kalpaka ielā 4 

būs tapis Kuldīgas Mākslas kvartāls, 
bet Kalpaka ielā 1 – Kuldīgas Tehno-
loģiju un tūrisma tehnikuma kompe-
tenču centrs – šis Kuldīgas kvartāls 
būs pilnībā sakārtots un pārvērties. 
Vairākās ēkās Kalpaka ielā savulaik 
atradušās Kuldīgas slimnīcas noda-
ļas, bet vēl pirms tam dažādos laika 
posmos šeit bijušas izvietotas dažādas 
iestādes – pasts, telegrāfs, policijas 
iecirknis un pat adatu fabrika. Ēkas 
atrodas valsts nozīmes pilsētbūvnie-
cības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas 
vēsturiskais centrs” teritorijā. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Domes 2017. gada 30. novembra sēde
aPSTIPrIna nOLIKumuS un KOnKurSa 
uzVarēTājuS
Nolēma	organizēt	konkursu	“Ziemassvētki	Kuldīgas	

novadā	2017”	laika	posmā	no	2017.	gada	1.	decembra	
līdz	30.	decembrim.	Apstiprināja	 konkursa	nolikumu,	
pasākuma	 izmaksas	un	 izveidoja	 konkursa	 komisiju	
(Viktors	Gotfridsons,	Inese	Sulojeva,	Dzintra	Strazda,	
Anda	Upleja,	Sigita	Vaivade).

Noteica,	ka	Kārļa	Davidova	10.	Starptautiskais	čel-
listu	konkurss	notiks	2018.	gadā	no	6.	līdz	12.	maijam,	
un	apstiprināja	tā	nolikumu.

Apstiprināja	 nolikumu	 “Kārtība	 sportistu,	 klubu	
un	 sporta	 pasākumu	 atbalstam	 Kuldīgas	 novadā	
2018.	 gadā”	 Kuldīgas	 novada	Domes	 finansējuma	
saņemšanai	2018.	gadam.	

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

FInanšu jauTājumI
Atļāva	 Kuldīgas	 novada	 pašvaldībai	 pieņemt	

dāvinājumu	no	 ”Tautas	 frontes	muzeja	 sabiedriskās	
padomes”	un	biedrības	”Latvijas	sporta	federāciju	pa-
dome”.	Uzdeva	Izglītības	nodaļai	saņemtās	grāmatas	
nodot	Kuldīgas	novada	izglītības	iestādēm.

Atļāva	 Kuldīgas	 novada	 sporta	 skolai	 pieņemt	
1000	Austrālijas	dolāru	no	Irinas	Sakovas	galda	tenisa	
nodaļas	mācību-treniņu	procesa	attīstībai.

Pieņēma	no	SIA	 „SilJa”	 700	eiro,	 lai	 saskaņā	ar	
pašvaldības	izstrādātu	un	apstiprinātu	nolikumu	atbals-
tītu	Kuldīgas	novada	 talantīgos	 jauniešus	augstākās	
izglītības	iegūšanā.

Slēdza	pirkuma	līgumu	ar	fizisku	personu	par	nekus-
tamā	īpašuma	“Almas”,	Kurmāles	pagastā,	pārdošanu	
par	nosacīto	cenu.

Slēdza	nomaksas	pirkuma	 līgumu	ar	 fizisku	per-
sonu	par	nekustamā	īpašuma	“Jaunvidiņi”,	Kurmāles	
pagastā,	pārdošanu	par	nosacīto	cenu.

Slēdza	pirkuma	līgumu	ar	fizisku	personu	par	dzī-
vokļa	īpašuma	“Šalkas”-4,	Padures	pagastā,	pārdošanu	
par	nosacīto	cenu.

Slēdza	vienošanos	par	grafika	izmaiņām	pie	nomak-
sas	pirkuma	līguma	par	pašvaldības	dzīvokļa	īpašumu	
Planīcas	ielā	10-3,	Kuldīgā.

Piešķīra	2018.	gadā	nekustamā	īpašuma	nodokļa	
atvieglojumu	25	%	apmērā	par	zemi	Nākotnes	ielā	19,	
Rumbas	pagastā,	ņemot	vērā,	ka	uz/zem	zemesgabala	
atrodas	maģistrālie	komunikācijas	tīkli.

Dzēsa	debitoru	 parādus	un	 izslēdza	no	debitoru	
parādnieku	saraksta	šādas	likvidētas	juridiskās	perso-
nas:	SIA	“Linde	N”,	SIA	“Zelta	kliņģeris”,	SIA	“MJ	Būve”,	
SIA	“Ringo-2007”.	

Nodeva	grāmatu	kopu	projekta	 “Bērnu	žūrija”	 ie-
tvaros	Skrundas	novada	Nīkrāces	pagasta	bibliotēkai.

Nodeva	22	grāmatas	“Kuldīga.	Laiki,	cilvēki,	ainava”	
Kuldīgas	Galvenajai	bibliotēkai.

Nodeva	Kuldīgas	 novada	pašvaldības	 iegādātos	
pamatlīdzekļus	 Kuldīgas	 novada	 sporta	 skolai	 tās	
funkciju	 nodrošināšanai.	 Nodeva	 Kuldīgas	 novada	
pašvaldības	ēkas	Kalna	ielā	6,	Kuldīgā,	1.	un	3.	kārtas	
rekonstrukcijas	 izmaksas	3175915,47	EUR	Kuldīgas	
novada	sporta	skolas	bilancē.

Nodeva	Kuldīgas	novada	pašvaldības	ēkas	Smilšu	ielā	
6,	Kuldīgā,	rekonstrukcijas	 izmaksas	1534463,25	EUR	
E.Vīgnera	Kuldīgas	mūzikas	skolas	bilancē.

Apstiprināja	Kuldīgas	novada	pašvaldības	Padu-
res	 pagasta	 pārvaldes	 sniegto	maksas	pakalpojumu	
cenrādi.

Nolēma	ņemt	ilgtermiņa	aizņēmumu	no	Valsts	ka-
ses	ar	vidēja	termiņa	izmaksu	pa	gadiem	(2017.	gadā	
60	 500	EUR;	 2018.	 gadā	 83	 490	EUR)	 investīciju	
projektu	dokumentācijas	izstrādei.

Ar	2018.	gada	1.	martu	dzīvojamajā	mājā	”Papar-

des”	un	dzīvojamajā	mājā	“Kamenes”,	Laidu	pagastā,	
pašvaldībai	piederošiem	dzīvokļiem	paaugstinās	īres	
maksu	par	 0,13	EUR/m²,	 kas	 ir	 no	0,40	EUR/m2	uz	
0,53	EUR/m2.	

PIEšĶIr LĪDzFInanSējumu PrOjEKTIEm
Akceptēja	līdzfinansējumu	1007,75	EUR	jeb	10	%	

apmērā	no	projekta	kopējām	attiecināmajām	izmaksām	
biedrībai	“Snēpeles	pagasta	deju	kolektīvs”	projektam	
“Etnogrāfiski	 pareiza	Snēpeles	 pagasta	 tautastērpa	
izgatavošana”.			

Piešķīra	 pašvaldības	 līdzfinansējumu	3802	EUR	
biedrībai	 “Darīsim	 paši!”	 projekta	 “Efektīva	 vietējo	
dabas	 un	 kultūras	mantojuma	 resursu	 izmantošana	
tūrisma	produktu	attīstībai”	realizācijai,	ja	projekts	tiek	
apstiprināts	Lauku	atbalsta	dienestā.

Piešķīra	Rendas	evanģēliski	 luteriskajai	draudzei	
ELFLA	projektu	konkursā	atbalstītā	projekta	“Rendas	
baznīcas	jumta	seguma	un	jumta	konstrukcijas	atjau-
nošana”	realizācijai	līdzfinansējumu	3000	EUR.

zEmES nOma
Izbeidza	noslēgto	zemes	nomas	līgumu	par	nekus-

tamo	īpašumu	“Ābeļdārzi”,	Īvandes	pagastā.	
Izbeidza	nomas	līgumu	par	zemesgabalu	Jasmīnu	

alejā	16,	Kuldīgā.
Lauza	 nomas	 līgumu	 par	 zemesgabalu	Madaru	

alejā	4,	Kuldīgā.
Izbeidza	ar	fizisku	personu	noslēgto	zemes	nomas	

līgumu	par	zemesgabala	“Saknes	10”	reālo	daļu	0.26	ha	
platībā	Ēdoles	pagastā	un	iznomāja	to	citai.		

Iznomāja	fiziskai	personai	 lauksaimniecības	zemi	
Laidu	pagastā	0,8	ha	platībā.

Atļāva	 fiziskai	 personai	 nodot	 apakšnomniekam	
nekustamā	 īpašuma	 “Tiesneši”,	Gudenieku	pagastā,		
zemes	vienību	5,3	ha	platībā.

Pagarināja	nomas	līgumu	par	nekustamo	īpašumu	
“Asteres”	Turlavas	pagastā.

Izbeidza	 zemesgabala	 Jasmīnu	alejā	3,	Kuldīgā,	
nomas	līgumu.

Iznomāja	 Laidu	 pagasta	 zemnieku	 saimniecībai	
“Burtnieki”	 nekustamā	 īpašuma	 “Oļu	 pļavas”,	 Laidu	
pagastā,	zemes	vienību	4,3	ha.	

Izbeidza	noslēgtos	zemes	nomas	līgumus	par	ne-
kustamā	īpašuma	“Palīgsaimniecības”,	Laidu	pagastā,	
zemes	vienību	0,1	ha		un	0,3	ha	platībā.

Izbeidza	 nekustamā	 īpašuma	 “Cīrulīši”,	 Laidu	
pagastā,	nomas	attiecības	ar	divām	fiziskajām	perso-
nām	un	slēdza	pāratjaunojuma	 līgumu	ar	citu	fizisku	
personu.	

Iznomāja	 fiziskai	 personai	 nekustamā	 īpašuma	
“Palīgsaimniecības”,	 Laidu	pagastā,	 zemes	 vienības	
daļu	2	ha	platībā	lauksaimniecības	vajadzībām.	

Iznomāja	 fiziskai	 personai	 nekustamā	 īpašuma	
“Palīgsaimniecības”,	 Laidu	pagastā,	 zemes	 vienības	
daļu	0,5	ha	platībā	lauksaimniecības	vajadzībām.	

Iznomāja	fiziskai	personai	 lauksaimniecības	zemi	
“No	Zemzariem”,	Gudenieku	pagastā,	1,1	ha	platībā.

Izbeidza	 noslēgtos	 zemes	 nomas	 līgumus	 par	
nekustamā	 īpašuma	 “No	 Birzmaļiem”,	 Gudenieku	
pagastā,	četrām	zemes	vienībām.	

Iznomāja	nekustamā	īpašuma	“Laidu	skola”,	Laidu	
pagastā,	zemes	vienības	daļu	0,8	ha	platībā	lauksaim-
niecības	vajadzībām.

Izdarīja	izmaiņas	noslēgtajos	zemes	nomas	līgumos	
par	 nekustamo	 īpašumu	 “Palīgsaimniecības”,	 Laidu	
pagastā,	un	nekustamo	īpašumu	“Akas”,	Laidu	pgastā,	
samazinot	iznomājamās	zemes	platības.

Pagarināja	nomas	 līgumus	ar	fiziskām	personām	
par	nekustamajiem	īpašumiem	“No	Vizbuļiem”	un	“No	
Cetukiem”,	Gudenieku	pagastā.

nEKuSTamaIS ĪPašumS
Noslēdza	 vienošanos	 ar	Valsts	 akciju	 sabiedrību	

“Latvijas	Pasts”	par	nedzīvojamo	telpu	līguma	izbeig-
šanu	ēkā	“Atvari”	Padures	pagastā.

Nolēma	nostiprināt	zemesgrāmatā	atsevišķos	no-
dalījumos	pašvaldības	 īpašuma	 tiesības	uz	dzīvokļu	

īpašumiem	Dārza	ielā	12-2,	Kuldīgā,	Planīcas	ielā	6-1	
un	Planīcas	ielā	6-2,	Kuldīgā,	Gaismas	ielā	7-11,	Gais-
mas	ielā	7-26	un	Gaismas	ielā	7-28,	Kuldīgā,	Jelgavas	
ielā	35-5,	Kuldīgā,	Kalna	ielā	1-6,	Kalna	ielā	10-8	un	
Kalna	ielā	17-12,	Kuldīgā,	Skrundas	ielā	15-1,	Skrun-
das	ielā	15-2	un	Skrundas	ielā	15-5,	Kuldīgā,	kā	arī	uz	
īpašumu	“Madaras”-14,	Vārmes	pagastā.

Noteica,	ka	rezerves	zemes	fondā	iekļautā	zemes	
vienība	ar	kadastra	apzīmējumu	62540030148	piekrīt	
Kuldīgas	novada	pašvaldībai	un	ir	ierakstāma	zemes-
grāmatā	uz	tās	vārda	pašvaldības	funkciju	īstenošanai.

Slēdza	 līgumu	 par	 ceļa	 servitūta	 dibināšanu	
4,5	metru	platumā	un	aptuveni	65	m	garumā	nekusta-
majā	īpašumā	“Artēziskais	urbums”,	Rumbas	pagastā,	
par	 labu	 nekustamā	 īpašuma	 “Cerības”,	 Rumbas	
pagastā,	zemes	vienībai.

Pagarināja	 nedzīvojamo	 telpu	 “Illītes”,	 Rendas	
pagastā,	nomas	līgumu	ģimenes	ārsta	praksei.

Pagarināja	 nedzīvojamo	 telpu	 “Illītes”,	 Rendas	
pagastā,	 nomas	 līgumu	ar	 fizisku	 personu	 šūšanas	
pakalpojumu	sniegšanai.

Pagarināja	nedzīvojamo	 telpu	nomas	 līgumu	par	
26,4	m2	telpu	nomu	“Pagastmājā”,	Snēpeles	pagastā,	
kas	noslēgts	starp	Snēpeles	pagasta	pārvaldi	un	bied-
rību	“Snēpeles	pagasta	deju	kolektīvs”.

Slēdza	 nomaksas	 pirkuma	 līgumu	 par	 dzīvokļa	
īpašuma	 Lapegļu	 ielā	 2-8,	 Kuldīgā,	 pārdošanu	 par	
nosacīto	cenu.

Nodeva	bezatlīdzības	apsaimniekošanā	zemesga-
bala	Graudu	ielas	zaļā	zona	1,	Kuldīgā,	daļu	~	1000	m2	
platībā	un	zemesgabala	Cepurīšu	ielā	8,	Kuldīgā,	daļu	
~	2300	m2	platībā	uz	3	gadiem	teritorijas	sakopšanai	
un	uzturēšanā	kārtībā.

Iznomāja	SIA	“Saldus	autoskola	Pluss”	zemesga-
bala	Kurmāles	ielā	2,	Kuldīgā,	daļu	~	920	m2	platībā	
uz	3	gadiem.

Slēdza	nomas	līgumu	ar	SIA	”Kuldīgas	komunālie	
pakalpojumi”	 par	 nekustamā	 īpašuma	Adatu	 ielā	 9,	
Kuldīgā,	un	daļas	no	zemesgabala	Sūru	ielā	4,	Kuldīgā,	
iznomāšanu	ar	2017.	gada	1.	decembri.	Noteica	nomas	
maksu	par	telpām	Adatu	ielā	9,	Kuldīgā,	415,58	EUR	
mēnesī	 bez	 PVN,	 par	 zemi	Adatu	 ielā	 9	 un	 Sūru	
ielā	4,	Kuldīgā,	17.70	EUR	mēnesī	bez	PVN.	Atļāva	
SIA	”Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	telpas,	kas	nav	
nepieciešamas	 autoostas	 darbības	 nodrošināšanai	
(27,9	m2),	nodot	apakšnomā	citam	nomniekam,	15	%	no	
iekasētās	nomas	maksas	pārskaitot	Kuldīgas	novada	
pašvaldībai,	bet	pārējo	nomas	maksas	daļu	 izlietojot	
ēkas	apsaimniekošanas	izdevumu	segšanai.

Nolēma	atsavināt	pašvaldības	nekustamo	īpašumu	
“Jaunpalīči”,	Vārmes	pagastā,	piedāvājot	to	pirkt	zemes	
nomniekam.	Noteica	atsavināmā	nekustamā	īpašuma	
nosacīto	cenu	8700	EUR.	

nODOS aTSaVInāšanaI
Gatavos	atsavināšanai	pašvaldības	dzīvokļa	īpašu-

mus	Dārzniecības	ielā	4-3,	Kuldīgā,	Gaismas	ielā	6-54,	
Kuldīgā,	Abavas	ielā	6-6,	Ventā,	Rumbas	pagastā	un	
“Sluķi	2”-1,	Ēdoles	pagastā.

Gatavos	atsavināšanai	pašvaldībai	piederošo	dzī-
vojamo	telpu	Mucenieku	ielā	13-5,	Kuldīgā	un	Ventspils	
ielā	27A-8,	Kuldīgā.

Atsavināja	dzīvokļa	 īpašumu	“Ezeri	1”-6,	Rendas	
pagastā,	piedāvājot	to	pirkt	dzīvokļa	īrniekam.	

rĪKOS IzSOLES
Nolēma	atsavināt	mutiskā	izsolē	ar	augšupejošu	soli	

nekustamo	īpašumu	“Lapsiņas”,	Kabiles	pagastā,	kura	
sastāvā	ir	zemes	vienība	0,35	ha,	uz	kuras	atrodas	dzī-
vojamā	māja	un	palīgēka.	Noteica	izsoles	sākumcenu	
400	EUR	un	apstiprināja	izsoles	noteikumus.

Nolēma	atsavināt	mutiskā	izsolē	ar	augšupejošu	soli	
nekustamo	īpašumu	“Kalna	Virpnieki”,	Turlavas	pagastā,	
kura	sastāvā	ir	zemes	vienība	4,71	ha,	uz	kuras	atrodas	
dzīvojamā	ēka	un	palīgceltne	–	kūts.	Noteica	izsoles	sā-
kumcenu	9000	EUR	un	apstiprināja	izsoles	noteikumus.

Nolēma	atsavināt	atkārtotā	mutiskā	izsolē	ar	aug-	

šupejošu	soli	Kuldīgas	novada	pašvaldības	nekustamo	
īpašumu	 “Ķikuru	 pienotava”,	Turlavas	 pagastā,	 kura	
sastāvā	ir	zemes	vienība		0,7626	ha,	uz	kuras	atrodas	
pienotava.	Samazināja	sākumcenu	par	60	%	un	noteica	
izsoles	nosacīto	cenu	1600	EUR.	

Noteica	nekustamā	īpašuma	“Ziediņi”,	Turlavas	pa-
gastā,	nosacīto	cenu,	samazinot	to	par	60	%	no	pirmās	
izsoles	sākumcenas.	Piedāvās	pirmpirkuma	tiesības	uz	
pašvaldības	būvju	 īpašumu	 “Ziediņi”	 zemes	vienības	
“Zariņi”	īpašniekam.	Ja	zemes	īpašnieks	neizmantos	pirm-	
pirkuma	 tiesības,	 īpašumu	atsavinās	atkārtotā	mutiskā	
izsolē	ar	augšupejošu	soli.	Noteica	izsoles	sākumcenu	
1120	EUR.

Izsludināja	zemes	vienības	“Akmentiņi”,	Gudenieku	
pagastā,	nomas	tiesību	bez	apbūves	tiesībām	publisku	
izsoli	ar	augšupejošu	soli.	Noteica	izsoles	sākumcenu	
un	apstiprināja	izsoles	noteikumus.		

DaŽāDI
Grozīja	Kuldīgas	novada	Domes	2016.	gada	28.	ap-

rīļa	lēmumu	“Par	patvaļīgu	būvniecību	īpašumā	Kalna	
ielā	23,	Kuldīgā,	Kuldīgas	novadā”.

Saskaņoja	Kuldīgas	pamatskolas	Attīstības	plāna	
prioritātes	2017./2018.	mācību	gadam.

Saskaņoja	Kurzemes	plānošanas	reģiona	deinsti-
tucionalizācijas	plānu,	paredzot	infrastruktūras	attīstību	
sabiedrībā	 balstītu	 sociālo	 pakalpojumu	 sniegšanai	
Kuldīgas	novadā.

Apstiprināja	 paraugu	 “Kuldīgas	 novada	 pedago-
gu	 profesionālās	 darbības	 kvalitātes	 novērtēšanas	
kārtība”.	Uzdeva	Kuldīgas	 novada	 izglītības	 iestāžu	
vadītājiem	iesniegt	rīkojumu,	pēc	kādas	kārtības	skolā	
tiks	organizēta	pedagogu	profesionālās	darbības	kva-
litātes	novērtēšana.

Reorganizēja	Kuldīgas	novada	pašvaldības	aģen-
tūru	“Kuldīgas	Galvenā	bibliotēka”,	izveidojot	Kuldīgas	
novada	pašvaldības	iestādi	”Kuldīgas	Galvenā	biblio-
tēka”,	nosakot	tās	juridisko	adresi	un	atrašanās	vietu	
1905.	gada	ielā	6,	Kuldīgā.

Reorganizēja	Kuldīgas	novada	pašvaldības	aģentūru	
“Kuldīgas	novada	muzejs”,	 izveidojot	Kuldīgas	novada	
pašvaldības	iestādi	”Kuldīgas	novada	muzejs”,	nosakot	
tās	juridisko	adresi	un	atrašanās	vietu	Pils	ielā	5,	Kuldīgā.

	 Izveidoja	 atsevišķu	Publiskā	 iepirkuma	komisiju	
iepirkumam	 -	 būvdarbu	 veikšana	objektā	 “L.Paegles	
ielas	posmā	no	Raiņa	ielas	līdz	Dzirnavu	ielai,	Muce-
nieku	ielas	posmā	no	Dzirnavu	ielas	līdz	Jelgavas	ielai,	
Skrundas	ielas	krustojumā	ar	Jelgavas	ielu,	Jelgavas	
ielas	posmā	no	Mucenieku	ielas	līdz	Ganību	ielai	un	
Graudu	ielas	posmā	no	Jelgavas	ielas	līdz	Ganību	ielas	
aplim,	 rekonstrukcija	Kuldīgā”,	 un	 ievēlēja	 komisiju:	
Dace	Šēle,	Harijs	 Lielvārds,	 Ineta	Kleinberga,	 Iveta	
Heidena,	Ēriks	Pucens.

Apstiprināja	Kuldīgas	novada	pašvaldības	saistošos	
noteikumus	Nr.2017/16	 ”Grozījumi	Kuldīgas	 novada	
pašvaldības	saistošajos	noteikumos	Nr.	2015/21	”Par	
sociālajiem	pabalstiem	Kuldīgas	novadā””.

Apstiprināja	Kuldīgas	novada	pašvaldības	saistošos	
noteikumus	“Grozījumi	Kuldīgas	novada	pašvaldības	
saistošajos	 noteikumos	Nr.2011/23	 ”Par	 sadzīves	
atkritumu	apsaimniekošanu	Kuldīgas	novadā””.

Izveidoja	 Kuldīgas	 sadarbības	 teritorijas	 civilās	
aizsardzības	 komisiju:	 Inga	Bērziņa,	Daiga	Kalniņa,	
Loreta	Robežniece,	Aleksandrs	Štefaņuks,	Hilarijs	Laz-
da,	Arturs	Barons,	Artis	Roberts,	Voldemārs	Dunajevs,	
Guntis	Putniņš,	Modris	Karlsons,	Guntars	Vilguts,	Āris	
Pētersons,	Normunds	Aleckis,	Rinalds	Gūtpelcs,	Andis	
Balandīns,	Indulis	Sarma,	Diāna	Zaure,	Arvis	Taube.

Izveidoja	 Kuldīgas	 novada	 Sadarbības	 grupu	
bērnu	tiesību	aizsardzībai	4	cilvēku	sastāvā:	Kuldīgas	
novada	bāriņtiesas	priekšsēdētāja	Inta	Sūna;	p/a	”So-
ciālais	dienests”	direktore	Maruta	Jautaiķe;	Kuldīgas	
novada	 pašvaldības	 Izglītības	 nodaļas	 speciāliste	
Valda	Krauze;	Kuldīgas	novada	pašvaldības	policijas	
priekšnieks	Rinalds	Gūtpelcs.	Apstiprināja	Sadarbības	
grupas	nolikumu.



2017. gada 7. decembris

4

Skaistu svētku brīdi Kuldīgas no-
vada muzejā par godu zelta kāzu 
jubilejai saviem vecākiem – Aus-
mai un Zigfrīdam Dravniekiem 
un Silvijai un Jurim Geidēm – 
bija sagādājuši bērni. Svētku brī-
dī gaviļniekus sveica arī Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa. 

Abas ģimenes daudz kas vieno. 
Savulaik abi kungi bijuši vienas sētas 
bērni – dzīvojuši netālu no mūzikas 
skolas un kādreiz pa kluso kopā kai-
miņu dārzā ābolos gājuši. Pēc tam 
abas ģimenes kopā saveduši bērni, 
jo, kā svētku brīdī sacīja Dravnieku 
meita Andžela, viņas un vīra jaunākie 
brāļi savā starpā kāvušies, “bet mēs 
ņēmām un apprecējāmies”. 

noskata līgavu zem 
basketbola groza
Jura kungs stāsta, ka savu mīļoto 

noskatījis kādā ballītē Lauktehnikas 
klubā. “Tolaik vēl cilvēki gāja uz 
ballēm,” piebilst Silvijas kundze. 
“Atceros, bija sporta zāle, basket-
bola grozs. Silviju noskatīju zem 
basketbola groza,” stāsta Jura kungs. 
Savukārt Ausmas kundze ar savu 
dzīvesbiedru iepazinusies, kad no 
mājām laukos braukusi mācīties uz 
vidusskolu Kuldīgā. Gājusi no skolas 
uz autoostu, bet Zigfrīda kungs turpat 
netālu dzīvojis. Pēc tam sākusi strādāt 
universālveikalā “Līva”, bet Zigfrīda 
kungs nācis  uz veikalu iepirkties. Tā 
arī saskatījušies.

Pelču speciālās internātpamatskolas-atttīstības 
centra direktore Ināra Oļena 29. novembrī 
svinīgā pasākumā Latvijas Nacionālajā biblio-
tēkā saņēma labklājības ministra Jāņa Reira 
atzinības rakstu par ieguldīto darbu, palīdzot 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām integrēties 
darba tirgū.

I. Oļenu skumdina, ka mūsu sabiedrība diem-
žēl vēl nav gatava pieņemt cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām. Daudzi audzēkņi joprojām vairās 
atklāt, ka mācās šajā skolā. “Es jau varu skriet un 
kritizēt, ka citi neko nedara, bet es jau esmu viena 
no viņiem,” uzsver direktore. Tieši vēlme pašai ko 
darīt palīdzējusi I. Oļenai nonākt ebreju kopienas 
atbalstītajā “New Door” programmā, kas viņai 
daudz dzīvē devusi. 

Kādā izlaidumā direktori uzrunājuši audzēkņu 
vecāki, sakot: “Šodien mēs visi esam skaisti un 
saposušies, bet jūs taču saprotat, ka mūsu bērniem 
nav rītdienas.” “Visi ir pieraduši, ka cilvēki ar īpa-
šām vajadzībām nāk ar pastieptu roku –  palīdziet 
mums, nabadziņiem. Sabiedrība to akceptē. Es 
gribēju risināt citas problēmas un pārlauzt sabied-
rības stereotipu – nevis mēs lūdzam  palīdzību, 
bet mēs nākam palīdzēt saviem vienaudžiem augt 
veseliem,” stāsta I. Oļena. Viņai izdevies atrast 
piecus uzņēmējus (divus kokapstrādes nozarē un 

Ar kallām līgavas pušķī

Kallas līgavas pušķī
Silvija un Juris Geides laulājās 

28. oktobrī, bet Dravnieku ģimenes 
dzimšanas diena ir 10. novembrī. At-
ceroties savas kāzas, abi pāri ir vienis-
prātis, ka arī pirms 50 gadiem rudens 
bijis ļoti lietains, bet ceļi – izbraukti. 
Geidu pārim, lai nonāktu svinību vietā 
Veldzes muižā, pat nācies saukt palīgā 
kāpurķēžu traktoru. Savukārt Dravnie-
ki kāzas svinējuši Ausmas kundzes 
tēva mājās Kurmāles pagasta Planīcās. 

Abi pāri teic, ka svinības nav bi-
jušas lielas, jo tolaik kāzas svinētas 
samērā pieticīgi. Taču nav trūcis ne 
pašbrūvēta alus, ne “Dzimtenītes”. 

Abas kundzes bijušas saposušās baltās 
kleitās un rotājušās ar plīvuriem. Abām 
kāzu pušķī bijušas tolaik ļoti modīgās 
kallas. Jura kungs ar smaidu atceras, 
kā, būdams jauns un precoties pirmo 
(un vienīgo) reizi, tikai pēdējā brīdī 
pirms laulību ceremonijas atcerējies, 
ka vajag arī paņemt dārzniecībā pasū-
tītos ziedus. Savukārt Ausmas kundze 
ar sirsnību piemin zelta kāzu jubilejā 
no Silvijas kundzes dāvanā saņemtos 
pašaudzētos kallu ziedus.

gadi ātri paskrējuši
“Varbūt tāpēc, ka mums dzīve ir 

bijusi laba, draudzīga un saticīga, 

gadi ļoti ātri paskrējuši. Žēl, ka tik 
ātri,” teic Silvijas kundze. Viņas 
dzīvesbiedrs, taujāts par ilgās kop-
dzīves noslēpumu, pauž uzskatu, ka 
jāsatiekas daudz maz piemērotiem 
cilvēkiem. “Jāsaka, ka es diez vai 
ar kādu citu, ne Silviju, varētu dzī-
vot. Esmu diezgan stūrgalvīgs pēc 
rakstura,” teic Jura kungs.  

Savukārt Ausmas kundze saka 
lielu paldies vecākiem, kuri mācījuši 
būt iecietīgiem, izrunāties, piedot, 
pie pirmajām grūtībām neskriet 
katram uz savu pusi. Zigfrīda kungs 
piebilst, ka visiem jau gadoties kād-
reiz nesaprasties. Tad esot jāapsēžas 

pie galda un viss jāizrunā.
Abi pāri ir vienisprātis, ka vaja-

dzīgas kopīgas intereses, taču arī jā-
ciena un jāpieņem otra vaļasprieki. 
Ausmas kundze lepojas ar sava dzī-
vesbiedra sakrātajām kolekcijām, 
kuras citi labprāt grib apskatīties. 
Viņu pašu aizrauj darbs dārzā. Kad 
viņa darbojas savās burkānu un bie-
šu dobēs, vīrs kaut ko padara savā 
darbnīciņā turpat blakus dārziņam. 

Savukārt Jura kungu visu mūžu 
aizrauj aviācija. Šogad gan slikto 
laikapstākļu dēļ esot diezgan maz 
lidots. Ar šo vaļasprieku saistīta esot 
visa ģimene, izņemot dzīvesbiedri – 
arī jaunākajam dēlam Uģim ir pilota 
licence, bet lidmodeļus laižot visi. 
“Ja es tev nebūtu, tu nevarētu tā 
lidot,” nosmaida Silvijas kundze. 
Savukārt viņu aizrauj darbs dārzā, 
adīšana un šūšana. Arī suns esot 
jāved laukā. “Silvijai ir zelta ro-
kas – viss, ko viņa dara, labi iznāk,” 
dzīvesbiedri uzteic Jura kungs.

Vecmāmiņas pienākums
Dravnieki ir priecīgi, ka dēls Ad-

rians ar dzīvesbiedri Madaru un abu 
trīs atvasītēm atgriezies Kuldīgā no 
lielpilsētas. Ausmas kundze stāsta, 
ka trīs gadus braukājusi uz Rīgu, lai 
palīdzētu pieskatīt mazbērnus. Nu 
viņas mazbērni dzīvo tepat, Kuldīgā. 
Savukārt otram zelta pārim mazbērnu 
auklēšanas prieks vēl tikai priekšā. 

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, mārke-
tinga un sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītājas, teksts un foto

Atjaunotajā Kuldīgas novada sporta skolas kompleksā novembra 
nogalē pulcējās lieli un mazi kuldīdznieki, lai jauki pavadītu laiku 
pasākumā “Ģimenes veselības diena”.

Tās laikā dalībnieki varēja pār-
baudīt veselību, piedalīties dažādās 
fiziskās aktivitātēs, kā arī iepazīt 
jaunā peldbaseina sniegtās iespējas. 
Baudot ūdenspriekus, apmeklētāji 
piedalījās arī ūdens aerobikas nodar-
bībās, kuras vadīja Jeļena Miezīte. 
“Ūdens aerobika nodarbina visu 
ķermeni, spiediena rezultātā to arī 
masējot. Netiek radīta slodze locīta-
vām, tāpēc tā ir noderīga visiem cil-
vēkiem. Pasākums ir lielisks veids, 
kā apvienot patīkamo ar lietderīgo,” 
sacīja J. Miezīte.

Latvijas Peldēšanas federācijas 
treneru komitejas priekšsēdētājs 

Germans Jakubovskis kuldīdznieku 
jaunajai paaudzei sniedza ieskatu 
pirmajos peldēšanas soļos. Viņš 
skaidroja, ka peldēšana ir viens no 
veselīgākajiem sporta veidiem. “Tas 
attīsta gan skeleta muskulatūru, gan 
elpošanu.”

Vēl ģimenēm bija iespēja ielūko-
ties veselības un konsultāciju kabi-
netos, kur varēja tikties ar neirologu, 
dermatologu un bērnu alergologu, 
veikt kāju vēnu skrīningu, kā arī 
apmeklēt svara kabinetu. Labsajūtas 
studijā apmeklētājus priecēja masā-
ža rokām, pleciem, mugurai, sejai, 
pēdām, kā arī relaksējoša atpūta 

Veselības dienā ģimenes labi pavada laiku

sāls istabā. Pasākuma laikā varēja 
saņemt kosmetologa padomus sejas 

kopšanā, apmeklēt aroma studiju, 
piedalīties nūjošanas nodarbībās 

svaigā gaisā. Bērni iesaistījās ra-
došajās darbnīcās. Veselības dienas 
laikā ģimenes sacentās arī par ceļo-
jošo kausu.

Pasākumu organizēja Viduskur-
zemes tūrisma apvienība sadarbībā 
ar Kuldīgas novada Domi, Kuldīgas 
novada sporta skolu un Kuldīgas 
aktīvās atpūtas centru. Pasākums 
tika organizēts projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumu pieejamības uzlaboša-
na Kuldīgas novada iedzīvotājiem” 
ietvaros.

BaIBa PODnIECE, 
Skrundas TV korespondente

EDuarDa SKaBja foto

Novērtē atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

trīs ēdināšanas nozarē), kuri piekrituši sadarboties 
ar skolu un īstenot darba vidē balstītu mācīšanos, 
nodarbinot galdnieku palīgus un pavāru palīgus. 

Laba sadarbība izveidojusies arī ar meža 
nozares uzņēmumu no Zviedrijas. 

Pagājušajā gadā skola uzdrīkstējusies 
iekļauties Erasmus+ programmā. Izmantojot 
tās piedāvātās iespējas, trešajā apmācību 
gadā no praksei atvēlētā laika daži audzēkņi 
vienu mēnesi pavadījuši ārzemēs. Galdnieka 
palīgi bija praksē Austrijā, bet ēdināšanas 
pakalpojumu programmas audzēknes – Lie-
tuvā. Prakses devēji ar jauniešu darbu bijuši 
ļoti apmierināti, savukārt jaunieši ieguvuši 
iespēju nopelnīt naudu. Iecerēts prakses 
ārvalstīs turpināt. 

I. Oļena uzsver, ka sabiedrībai ir vaja-
dzīgi dažādi cilvēki. “Mūsu bērni nebūs ne 
direktori, ne zinātnieki vai pētnieki, bet viņi 
var darīt savām spējām un savai veselībai 
atbilstošu darbu. Svarīgi, vai tu esi savā vietā, 
jo neviens negaida, ka no ozolzīles izaugs 
bērzs vai kļava,” pauž skolas direktore. 
Daudzi no skolas audzēkņiem ir cilvēki ar 
palēninātu darba tempu, taču ir profesijas, 
kur tieši tas noder. Ļoti labi Austrijā veicies 
kādam audzēknim, kuram radusies iespēja 
pamēģināt dravnieka arodu. Tas licis I. Oļe-
nai aizdomāties, ka nākotnē arī Pelču skolā 
varētu piedāvāt apgūt dravnieka profesiju. 
Līdzīgi esot ar metinātāja profesiju, kur 

lēnāks darbības temps ļauj sasniegt labāku 
rezultātu. “Jādomā, kā defektu padarīt par 
efektu,” uzsver direktore.

Pelču speciālajai internātpamatskolai-at-
tīstības centram ir iecere par godu Latvijas 
simtgadei pie skolas izveidot oriģinālu ro-
taļlaukumu bērniem ar īpašām vajadzībām, 
kurā varēs jēgpilni un interesanti pavadīt 
brīvo laiku. Tas taps pēc Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes ainavu arhitek-
tūras studentes Annas Karlsones projekta, 
izmantojot Jēkabpils uzņēmumā tapušas 
rotaļu iekārtas, jo I. Oļenai šķiet svarīgi sildīt 
pašmāju ekonomiku, nevis atbalstīt ārzemju 
ražotājus. Rotaļlaukuma izveides ideju par 
teicamu atzinis Latvijas Bērnu bāreņu fonds, 
kas finansiāli atbalstīs tā ierīkošanu. 

Rotaļlaukumam būs Kuldīgas patroneses 
Sv. Katrīnas rata forma. Lai tas labi iekļautos 
ainavā, Lauksaimniecības universitātē noti-
kušas konsultācijas ar profesionālu ainavu 
arhitektu. Rotaļlaukums Pelčos, iespējams, 
kalpos kā iedvesma citām institūcijām Lat-
vijā, kas vēlēsies tādus iekārtot cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītājas, teksts un foto

ausma un 
zigfrīds 
Dravnieki 
un Silvija 
un juris 
geides zelta 
kāzas svinēja 
Kuldīgas 
novada 
muzejā. Tur 
pulcējās arī 
pāru ģimenes.

 Par palīdzību integrēties darba tirgū cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām Pelču specialās internātpamatsko-
las – attīstības centra direktore Ināra Oļena saņēma 
Labklājības ministrijas atzinības rakstu.

Veselības 
dienā ģimenes 
pulcējās 
pieturā "Slavas 
zenītā", 
kur veidoja 
interviju par 
veselīgu 
dzīvesveidu.
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Līdz 25. decembrim Kuldīgas Rātslaukumā atkal 
sliesies ziemīgi zaigojoši stikla namiņi, lai sniegtu 
kuldīdzniekiem un viesiem iespēju Ziemassvētku 
tirdziņā iegādāties ko gardu vai noderīgu.

Vienā namiņā savu preci – dažādus gardumus, amat-
nieku darinājumus un dāvanu komplektus – piedāvās 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
“Kuldīgas labumi”.

Savukārt otrā namiņā varēs iegādāties LIAA Kuldīgas 
biznesa inkubatora paspārnē strādājošo uzņēmumu ra-
žotās preces: makus, somas, rotaļlietas, bērnu apģērbus, 
Adventes vainagus, personalizētus tekstila izstrādājumus, 
Kuldīgas krekliņus un auduma maisiņus, sojas vaska sve-
ces, dziju, voblerus (zivju mānekļus), bioloģisku bērnu 
pārtiku un dažādus citus gardumus. 8. un 15. decembrī šajā 
namiņā ar saviem ražojumiem viesosies skolēnu mācību 
uzņēmumi no Kuldīgas novada skolām.

Lai Kuldīgas svētku rota ik gadu būtu atšķirīga un oriģināla, ieguldīts 
liels radošs darbs, arvien meklētas jaunas idejas. Pašvaldības Būvvaldes 
vadītājas vietniece, māksliniece Inese Sulojeva, kuras viens no darba 
uzdevumiem ir rūpēties par Kuldīgas svētku noskaņu, šogad sagādājusi 
kuldīdzniekiem un viesiem pārsteigumu, izrotājot pilsētu ar improvi-
zētām rūķu mājiņām, kas ļauj doties rūķīšiem pa pēdām viņu ceļā pēc 
Ziemassvētku eglītes.

Kā jau ierasts, Kuldīgu rotā svētku 
egles gan Rātslaukumā, gan Pilsētas 
laukumā. Galvenā svētku egle, kas 
grezno Rātslaukumu, ir Snēpeles 
pagasta “Nornieku” saimnieku Pētera 
Gobzema un Andas Šīmanes dāvana 
svētkos, bet Pilsētas laukumam pie-
mērota egle atrasta augam nomaļā 
vietā uz pašvaldībai piederošas zemes.

Jau pazīstamos svētku rotājumus 
pie apgaismes laternām, lampiņām 
apvītos kokus, daudzu iemīļotās 
zvaigžņotās debesis Liepājas ielā un 
ziemeļbriežu vilktās krāšņās kamanas 
skvērā pie kultūras centra papildinā-

jusi jauna rotājumu sērija ar rūķīšiem, 
lai svētku gaidīšanas laikā pamudinā-
tu doties pastaigā pa pilsētu, izbaudot 
Ziemassvētku noskaņu.

Ideja tapusi, iedvesmojoties no 
bērnības atmiņām par saņemtajām 
skaistajām svētku kartītēm ar ziemī-
gām ainiņām, rūķiem un zvēriņiem – 
tās māksliniecei ļoti patikušas. Par 
aktīvo iesaistīšanos rūķīšu ciemata 
un mājiņu tapšanā I. Sulojeva pateicas 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 
centra floristu pulciņa dalībniekiem 
un skolotājai Iritai Gulbei, atsaucī-
gajiem SIA “Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi” meistariem Mihailam 
Sivuhinam un Kristam Dabram, 
elektriķiem Mārim Vidmanim un 
Andrim Cinim, kuri ieguldījuši darbu, 
lai rūķu ciematu un mājiņas skaisti 
izgaismotu, kā arī kolēģēm: Elīnai 
Iļjinai par rūķiem sagādātajām cepu-
rēm, cimdiņiem un dāvanu maisiem, 
Antrai Zemītei, Intai Jansonei, Baibai 
Mālniecei, Ivetai Heidenai un Dacei 
Jansonei – par norāžu vizuālā tēla 
noformējumu.

Rūķīšu ceļš pretī Ziemassvētku 
brīnumam sākas Pilsētas laukumā, kur 
izveidots neparasts rūķu ciems. Lai 
varētu godam nosvinēt gada baltākos 
svētkus, rūķīšiem trūkst Ziemassvētku 
eglītes, tāpēc viņi dodas to meklēt. 
Izstaigājot Liepājas ielu, ik pa laiciņam 
būs iespējams piestāt pie kāda no da-
žāda lieluma lukturiem un apskatīt, ko 
rūķīši pa ceļam darīja un ar ko sastapās. 
Rotājumu sērija noslēdzas Rātslauku-

Ziemassvētku laikā rūķīšiem pa pēdām

Staigājot pa Liepājas ielu, var sastapties ar dažāda lieluma lukturiem un 
rūķīšiem.

mā pie strūklakas. Rūķīšu mājiņas 
vieglāk atrast palīdzēs izvietotās 
norādes un pastaigas sākumā un 
beigās atrodamā karte.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
rIČarDa SOTaKa foto

DāVANU TIRDZIņŠ stikla mājiņās

Tirdziņa darba laiks:
Piektdien,		 8.	decembrī,		 12.00–18.00
Sestdien,		 9.	decembrī,		 10.00–18.00
Svētdien,		 10.	decembrī,		 12.00–16.00
Piektdien,		 15.	decembrī,		 12.00–18.00
Sestdien,		 16.	decembrī,		 10.00–18.00
Svētdien,		 17.	decembrī,		 12.00–16.00
Ceturtdien,		 21.	decembrī,		 12.00–18.00
Piektdien,		 22.	decembrī,		 12.00–18.00
Sestdien,		 23.	decembrī,		 10.00–18.00
Svētdien,		 24.	decembrī,		 10.00–14.00
Pirmdien,		 25.	decembrī,		 12.00–14.00

radošās darbnīcas Kuldīgas vecajā rātsnamā
Otro	gadu	savu	programmu	Ziemassvētku	gaidīšanas	laikā	piedāvās	arī	
Kuldīgas	vecais	rātsnams,	Baznīcas	ielā	5,	kurā	ikviens	aicināts	uzburt	
savu	Ziemassvētku	sajūtu,	piedaloties	radošajās	darbnīcās.
Katrā	decembra	nedēļas	nogalē	būs	atvērtas	radošās	darbnīcas	pieau-
gušajiem,	kur	interesenti	varēs	piedalīties	dažādās	nodarbībās.	Lai	katra	
veikums	būtu	īpaši	oriģināls	un	krāšņs,	vērtīgus	padomus	sniegs	pieredzē-
juši	amatu	pratēji.	Visās	radošajās	darbnīcās	varēs	vairot	Ziemassvētku	
prieku	gan	sev,	gan	apkārtējiem,	kā	arī	sagādāt	kādu	paštaisītu	un	sirsnīgu	
dāvaniņu	saviem	mīļajiem.	

Vecā rātsnama radošo darbnīcu programma
Piektdien,	8.	decembrī,	18.00–20.00	–	svētku kartiņu kaligrāfija.	
Dalība	–	3	EUR/personai.
Sestdien,	 9.	 decembrī,	 12.00–16.00	 –	ādas auskaru darbnīca kopā ar Ilvu 
Valdmani.	Dalība	–	4	EUR/personai.
Svētdien,	 10.	 decembrī,	 12.00–15.00	–	veselīgie gardumi dāvanām kopā ar 
Katrīnu Spulenieci-aišpuri.	Dalība	–	3	EUR/personai.
Piektdien,	 15.	 decembrī,	 18.00–20.00	 –	diegu bumbu virtenes. Dalība	 –	
4	EUR/personai.
Sestdien,	16.	decembrī,	12.00–16.00	–	kraukšķīgie ziemassvētku našķi kopā 
ar airu Egli (konditoreja “šarlote”).	Dalība	–	3	EUR/personai.
Svētdien,	 17.	 decembrī,	 12.00–15.00	 –	mini gleznu darbnīca kopā ar aigu 
Vaitkus.	Dalība	–	3	EUR/personai.	
Piektdien,	22.	decembrī,	18.00–20.00	–	smaržīgās vannas bumbas kopā ar Inesi 
Kroni. Dalība	–	3	EUR	/	personai.	
Sestdien,	23.	decembrī,	12.00–15.00	–	galda dekoru darbnīca kopā ar Kristīni 
mateviču. Dalība	–	3	EUR/personai.
Svētdien,	24.	decembrī,	12.00–15.00	–	laimes liešana un izskaidrošana kopā 
ar SIa “niedru Lija”. Dalība	–	1	EUR/personai.
Pirmdien,	25.	decembrī,	12.00–15.00	–	svētki mūsmājās. Karamelizēto ābolu 
un silto dzērienu darbnīca. Laimes vēlējumi un dāvanas. Dalība	–	bez	maksas.

jautrība rūķu pilī “Divas spices” rātslaukumā
Lai	Ziemassvētku	tirdziņa	apmeklētājiem	būtu	jautrāks	noskaņojums,	no	
piektdienas	līdz	svētdienai	un	Ziemassvētku	priekšvakarā	arī	ceturtdien	
ar	dziesmām,	dejām	un	izrādēm	Rūķu	pilī	“Divas	spices”	kuldīdzniekus	
un	viesus	priecēs	dažādi	mākslinieki.	
rūķu pils “Divas spices” programma
Piektdien,	8.	decembrī	
16.00	–	Rūķi	rūķojas	
17.00	–	Ziemassvētku	karaoke	
Sestdien,	9.	decembrī	
12.00	–	Rūķu	jestrās	padarīšanas	
12.30	–	Rūķzinību	akadēmija.	2.	sesija
13.30	–	Rūķi	muzikanti
14.00	–	lielais	Laimes	rats	
15.00	–	dzied	popgrupas	“Putas”	un	“Putiņas”
15.30	–	Rūķi	ar	saksofoniem
Svētdien,	10.	decembrī	
12.00	–	blēņojas	bērnu	un	jauniešu	teātris	“Focus”
12.30	–	Rūķzinību	akadēmija.	3.	sesija	
13.30	–	Rūķi	muzikanti	
14.00	–	lielais	Laimes	rats
15.00	–	amatierteātra	izrāde	“Kā	Ziemassvētku	vecītis	balsi	pazaudēja”
Piektdien,	15.	decembrī	
16.00	–	Rūķi	rūķojas
17.00	–	dziedamlaiks
Sestdien,	16.	decembrī	
12.00	–	Rūķu	rīta	rosme
12.30	–	Rūķzinību	akadēmija.	4.	sesija	
13.00	–	Rūķi	muzikanti
14.00	–	lielais	Laimes	rats
15.00	–	dzied	popgrupas	“Putas”	un	“Putiņas”
15.30	–	Kuldīgas	bērnu	pūtēju	orķestris
Svētdien,	17.	decembrī	
12.00	–	blēņojas	bērnu	un	jauniešu	teātris	“Focus”
12.30	–	Rūķzinību	akadēmija.	5.	sesija	
13.30	–	Ziemassvētku	trakums	kopā	ar	“Kāruma	Vārnu”
15.00	–	lielais	Laimes	rats
Piektdien,	22.	decembrī	
16.00	–	Rūķi	rūķojas	
17.00	–	Ziemassvētku	karaoke
Sestdien,	23.	decembrī
12.00	–	Rūķu	ziemas	šeptes	
12.30	–	Rūķi	muzikanti	
13.00	–	lielais	Laimes	rats	
14.00	–	Rūķzinību	akadēmija.	Izlaidums	un	ballīte.	DJ	Rūdolfs

Svētdien,	24.	decembrī	
12.00	–	Rūķis	pošas	svētkiem.	Pārvērtību,	našķu	un	foto	salons
Pirmdien,	25.	decembrī	
12.00	–	Rūķa	dzimšanas	dienas	svinības.	Ciemos	nāk	arī	radošās	apvie-
nības	“Pārsteiguma	tēli”	Kaķis,	Suns	un	Lapsa	

Vēstuļu rakstīšana un rūķu zinības rūķa istabā 
Rūķa	istabā,	Liepājas	ielā	3,	ielūkoties,	piesēst	un	vēstuli	uzrakstīt	varē-
siet	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	0,80	EUR	un	nāciet	tos	satikt!	
Istabā	omulīgi	sprakšķēs	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 DzImšanaS DIEnaS SVInĪBaS pirmdien, 
25. decembrī, 12.00 rātslaukuma rūķu pilī “Divas spices”

rŪĶa ISTaBaS DarBa LaIKS: 
darbdienās	no	11.00	līdz	18.00,
sestdienās,	svētdienās	un	svētku	dienās	no	12.00	līdz	14.00,
pirmdienās	Rūķa	istaba	būs	ciet!
Laimīgās stundas:
Ceturtdien,	7.	decembrī,	16.00–18.00	–	drošā	gaismas	piespraude
Piektdien,	8.	decembrī,	16.00–18.00	–	maģiskais	bīnumbumbulis
Sestdien,	9.	decembrī,	12.00–14.00	–	Rūķa	dāvanu	maiss
Svētdien,	10.	decembrī,	12.00–14.00	–	saldo	sapņu	ķērājs
Otrdien,	12.	decembrī,	16.00–18.00	–	Rūdolfs	ar	bonbongu
Trešdien,	13.	decembrī,	16.00–18.00	–	filca	rota	eglītei
Ceturtdien,	14.	decembrī,	16.00–18.00	–	Pasaku	rūķa	brīnumcepure
Piektdien,	15.	decembrī,	16.00–18.00	–	sniegavīru	parāde
Sestdien,	16.	decembrī,	12.00–14.00	–	eglītes	eņģelis
Svētdien,	17.	decembrī,	12.00–14.00	–	sniegpārslu	putenis
Otrdien,	19.	decembrī,	16.00–18.00	–	brīnumegļu	audzētava
Trešdien,	20.	decembrī,	16.00–18.00	–	saldumbumbu	darinātava
Ceturtdien,	21.	decembrī,	16.00–18.00	–	pošam	visu	greznā	rotā
Piektdien,	22.	decembrī,	16.00–18.00	–	virteņu	virpulis
Sestdien,	23.	decembrī,	12.00–14.00	–	sveču	lietuve
Svētdien,	24.	decembrī,	12.00–14.00	–	Rūķis	pošas	svētkiem

Ieejas	kartes	noteikti	saglabājiet,	jo	25.	decembrī	–	Rūķa	dzimšanas	die-
nā	–	tās	jums	var	sagādāt	pārsteigumus.	Gaidām	ciemos	lielus	un	mazus!
Papildus	informācija:	 Rūķafons	Rūķa	istabā	63320300
	 	 Rūķu	nama	ziņu	lapā	www.kckuldiga.lv
svētku pasākumus novada pagastos skatīt 8. lpp.

Laimi Jaunajā 2018. gadā 
viens otram vēlēsim Pilsētas dārzā
Uz	brīvdabas	kino	“Goldingen	Knight	Cinema”	ekrāna:
	23.30	Kuldīgas	novada	2017.	gada	notikumu	apskats;
	23.50	Kuldīgas	novada	Domes	priekšsēdētājas	Ingas	Bērziņas	uzruna;
	00.00	svētku	salūts	uz	vecā	tilta.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

IEVaS BEnEFELDES foto
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Kuldīgas 2. vidusskolai – 140!
Kuldīgas 2. vidusskola svin 140 gadu jubi-
leju un 2018. gada 26. maijā aicina ikvienu, 
kurš jūtas piederīgs skolas kuplajai saimei, 
uz jubilejas svinībām un skolas salidojumu.

Ja arī skolas gadi jau sen aiz muguras, nevar 
nejust to auru, kas virmo ik uz soļa, kad skolā 
notiek absolventu salidojums. Ar skolu saistītās 
atmiņas vienmēr paliks ar mums – labas vai 

sliktas, priecīgas vai skumjas, patīkamas vai ne 
visai, bet tās ir, bija un būs daļa no mūsu dzīves.

1877. gada rudenī skolas ēkā darbu sāka Griķu 
pamatskola. Ir pārdzīvoti gan drūmi kara gadi, gan 
valsts režīma maiņa, vairākkārt mainījies skolas 
nosaukums, bijuši līksma prieka un veiksmes brīži 
un rūgti zaudējumi. Šo gadu laikā skola augusi 
skaitliski, uzbūvēts jaunais korpuss, skolas telpas 
ir renovētas un modernizētas.

Kuldīgas	novada	muzejs	aicina	ģimenes	ar	bērniem	uz	“Ģimeņu	padarīšanu”
10. decembrī no 11.00 līdz 17.00 
Kuldīgas novada muzejs aicina 
ģimenes ar bērniem apmeklēt 
radošo darbnīcu “Ģimeņu pada-
rīšana – Ziemassvētki”.

Radošajā darbnīcā “Ģimeņu 

padarīšana” gatavosimies Ziemas-
svētkiem, veidosim papīra zvaniņus, 
svētku kartiņas, kuras varēs nosūtīt 
saviem mīļajiem radiem un drau-
giem, būs iespēja piedalīties orientē-
šanās spēlē pa muzeju, fotografēties. 

Kā jau svētkos, būs arī dāvanas un 
cienastā gardas piparkūkas.

Katra mēneša otrajā nedēļas no-
galē Kuldīgas novada muzejs ielūdz 
mazos kuldīdzniekus un viņu vecā-
kus uz radošu darbošanos pasākumā  

“Ģimeņu padarīšana”. Piedāvājam 
pilnvērtīgi pavadīt laiku kopā ar 
ģimeni, nodoties dažādām radošām 
aktivitātēm un izzināšanai.

Ieejas maksa: 1,50 EUR pieau-
gušajiem, 1 EUR skolēniem, stu-

dentiem, pensionāriem. Pirmsskolas 
vecuma bērniem ieeja bez maksas. 
Tālrunis informācijai: 63350179.

zEnTa mErTEna, 
Kuldīgas novada muzeja Klientu 

apkalpošanas nodaļas vadītāja

Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra izglītības metodiķes Santa 
Brasla un Jolanta Zorgenberga īstenojušas Kuldīgas novada pašvaldības Izglītī-
bas nodaļas izsludinātā pedagogu konkursa projektu, kā rezultātā tapuši jauni 
diagnostikas un uzskates materiāli. Projekta īstenotājas savu veikumu prezentēja 
29. novembrī. 

Projekta gaitā izveidoti vizuāli telpiski 
diagnostikas materiāli – magnētiskā attēlu 
tāfele un gaismas platforma, kas vienlaikus 
ir gan kā diagnostikas materiāls, gan arī kā 
uzskates materiāls mācību procesā dažādu 
sadzīves tēmu apguvē mācību stundās 
un audzināšanas nodarbībās. Tādā veidā 
izglītojamajiem iespējams piedāvāt da-
žādus darba uzdevumus, vienlaikus radot 
draudzīgu, skolēnus motivējošu vidi un 
mūsdienīgu, radošu pieeju diagnostikas 
un mācību darbā. 

Atbilstoši magnētisko attēlu tēmām 
izstrādāts arī digitāls materiāls, kas ļauj 
audzēkņiem dotos uzdevumus veikt vēl 
saistošākā veidā. Materiāli izstrādāti par 
tēmām “Transports”, “Augļi, ogas un 
dārzeņi”, “Ģeometriskās formas”, “Ēnas”, 

“Mājdzīvnieki un mājputni”, “Meža dzīv-
nieki” un “Skolas puzle”. 

Gaismas platforma izgatavota sadarbī-
bā ar skolas galdniecības skolotāju Ēriku 
Oficieri. Gaismas platformas stikla virsma 
ir apbērta ar smiltīm, zem stikla atrodas 
maināmi tematiskie attēli, un audzēkņu 
uzdevums ir atrast zem smiltīm apbērtos 
attēlus, nosaukt tos un noteikt sakarības.

Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības 
nodaļas pedagogu projektu konkurss no-
risinājās otro gadu. Tā mērķis ir veicināt 
pedagogu iniciatīvu darba vides un satura 
kvalitātes uzlabošanā. 

SanTa BraSLa
Pelču speciālās internātpamatskolas-attīs-

tības centra izglītības metodiķe
LĪgaS KuršInSKaS foto 

Pelčos izgatavo diagnostikas 
un uzskates materiālus

Projekta rezultātus kolēģiem no Daugavpils prezentē Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības 
centra izglītības metodiķe Santa Brasla.

Trīs Kuldīgas novada skolas ir 
pārmaiņu gaidās, jo, piesais-
tot Eiropas un valsts budže-
ta līdzfinansējumu projekta 
“Kuldīgas novada vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana” īstenošanai, tuvāko 
trīs gadu laikā – līdz 2020. gada 
1. septembrim – plānots būtis-
ki uzlabot mācību vidi skolās, 
iegādāties ergonomiskas mēbeles 
un mūsdienīgas informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas, tādē-
jādi sekmējot kompetenču pieejā 
balstītu vispārējās izglītības 
satura ieviešanu skolās.

Kuldīgas Centra vidusskola ir 
lielākā mūsu novada skola – šo mā-
cību gadu tajā sāka 646 audzēkņi. 
Skola kā viena no pirmajām Latvijā 
aprobē jauno kompetenču pieejā 
balstīto vispārējās izglītības saturu. 
Kuldīgas Centra vidusskolā plānots 
uzlabot mācību vidi vairākās klasēs, 
pārveidojot tās par mūsdienīgām 
mācību laboratorijām – taps dabas-
zinātņu, datorikas un robotikas, kā 
arī multimediju laboratorija, iegā-
dājoties gan ergonomiskas mēbeles, 
gan nepieciešamās informācijas un 

Ceļā uz mūsdienīgām un labi aprīkotām skolām

komunikāciju tehnoloģijas. Agrā-
kā sporta zāle, ko audzēkņi vairs 
nodarbībām praktiski neizmanto, 
jo dodas sportot uz pavisam netālo 
vieglatlētikas manēžu, pārtaps mul-
tifunkcionālā zālē, kur varēs notikt 
dažādi apmācību semināri, zinātnis-
kas konferences un citi ar mācībām 
saistīti pasākumi. Pie skolas taps arī 
mūsdienīgs stadions. Tāpat skolas 
ēkā nepieciešams sakārtot inže-
nierkomunikācijas – siltumapgādes 
sistēmu, ūdensapgādi un kanalizāci-
ju, elektrotīklus, ventilāciju, kā arī 
uzlabot virtuves bloku. 

Kuldīgas 2. vidusskolā, kur šogad 
mācās 449 audzēkņi, ar Eiropas 

Savienības finansiālo atbalstu jau 
īstenota skolas telpu atjaunošanas 
projekta 1. kārta. Tās ietvaros skolas 
ēku kompleksā atjaunota un izbūvē-
ta vēdināšanas sistēma un vājstrāvas 
tīkli, ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēma, 
uzlabota apsardzes un datortīklu 
sistēma un izbūvēta videonovē-
rošana skolā un skolas teritorijā. 
1. stāvā pārbūvēta arī apkures sis-
tēma, ūdensvads un kanalizācijas 
tīkli, atjaunojot sanitāros mezglus: 
skolēnu tualetes, sporta nodarbību 
ģērbtuves un dušas telpas. Pēc ko-
munikāciju izbūves atjaunota 1. stā-
va iekšējā apdare: grīdas un griesti, 

visas komunikācijas paslēpjot zem 
iekārtajām griestu sistēmām. Turpi-
not skolas pārbūvi, iecerēts sakārtot 
skolas jaunā korpusa 2. un 3. stāvu, 
kā arī sporta zāli.

No nākamā mācību gada darbu 
sāks V. Plūdoņa Kuldīgas vidus-
skola, kas izveidosies, apvienojot 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju, 
Kuldīgas Alternatīvo sākumskolu 
un Kuldīgas pamatskolu. Jaunajā 
skolā mācīsies vairāk nekā 600 au-
dzēkņu. Arī šeit, pateicoties Eiropas 
Savienības atbalstam, būs iespējams 
sakārtot vairākas telpas, aprīkojot 
tās ar ergonomiskām mēbelēm 
un informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijām. Savukārt vecā sporta 
zāle, tāpat kā Centra vidusskolā, pār-
taps par multifunkcionālu auditoriju. 

Daudzas no pārbūvētajām telpām 
visās trīs skolās būs transformēja-
mas – tajās būs bīdāmas sienas, lai 
telpu varētu pielāgot lielākiem un 
mazākiem pasākumiem un nodarbī-
bām, mēbeles būs viegli pārvietoja-
mas, lai telpu varētu ērti pārkārtot, 
piemēram, darbam grupās un citām 
mācību darba formām. Šobrīd ar-
hitekti izstrādā būvprojektus visu 
skolu pārbūvei.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Pārbūvētās telpas skolās būs transformējamas ar bīdāmām sienām un viegli pārvietojamām mēbelēm, lai tās būtu viegli pārkārtojamas.
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Novembra izskaņā kuplā skaitā uz sapulci bija sanākuši Snēpeles 
pagasta iedzīvotāji. Sarunas iemesls bija vietējās sabiedrības dažādie 
viedokļi par pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Edga-
ra Reimaņa iecelšanu. Lai saprastu, kāds tad ir vairākuma viedoklis, 
sapulcē snēpelniekus uzklausīja Kuldīgas novada Domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa un izpilddirektores vietniece Agnese Buka.

atbilstība konkursa kritērijiem
Daļa pagasta iedzīvotāju pauda 

neapmierinātību, ka pārvaldes va-
dītāja amatā iecelts cilvēks, kurš 
neatbilst visiem izsludinātajā kon-
kursā noteiktajiem kritērijiem. Daļa 
turpretī bija parakstījuši vēstuli 
Edgara Reimaņa atbalstam. Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa vispirms 
uzteica snēpelniekus par izrādīto 
lielo aktivitāti, gan apmeklējot sa-
pulci, gan paužot viedokļus vēstulēs 
un cita veida saziņā. Viņa skaidroja, 
ka kopumā tika meklēti pārvaldes 

vadītāji trīs novada pagastos – Snē-
pelē, Pelčos un Kabilē. Izvērtējot 
pretendentus, komisija secinājusi, 
ka pilnībā visām prasībām neatbilst 
neviens no viņiem. Taču kādam 
pagasts ir jāvada, tāpēc iecelti pie-
nākumu izpildītāji, dodot viņiem trīs 
mēnešus laika parādīt sevi darbos. 
Pēc pārbaudes laika beigām par to, 
vai konkrēto kandidātu apstiprināt 
vai neapstiprināt pārvaldes vadītāja 
amatā, lemtu Domes deputāti.

Lai gan tas nav bijis ierakstīts kri-
tērijos, komisija pievērsusi uzmanī-
bu iedzīvotāju vēlmei, lai nākamais 

pagasta pārvaldes vadītājs dzīvo 
arī pagastā. Tikai trīs no cilvēkiem, 
kuri bija pieteikušies vadīt Snēpeles 
pagasta pārvaldi, bijuši snēpelnieki.

Izpilddirektora vietniece Agnese 
Buka atzina, ka Edgars Reimanis 
nav atbildis visiem kritērijiem, taču 
viņam bijis labs stratēģiskais redzē-
jums, kā pagastam būtu jāattīstās.

Snēpelnieki aktīvi pauž 
viedokli

Snēpelnieki sapulcē aktīvi pauda 
savu viedokli par notikušo pagasta 
vadītāja izvēli. Izskanēja pieņēmums, 
ka arī citiem cilvēkiem varbūt ir labs 
redzējums par pagasta attīstību, bet, 
zinot, ka neatbilst visiem kritērijiem, 
daudzi, iespējams, uz vakanto amatu 
nepieteicās vispār. Daudz tika spriests 
par to, vai konkursā izvirzītās prasī-

bas nebija pārāk augstas, vai pagasts 
būtu jāvada cilvēkam ar augstāko 
izglītību jeb tas nav tik būtiski. Dis-
kutēja arī par to, ko cilvēks var pagūt 
izdarīt trīs mēnešos un vai pēc tā var 
spriest, uz ko viņš spējīgs.

Uzņēmējs Gunārs Slavinskis 
sprieda, ka arī pašiem iedzīvotājiem 
jāuzņemas atbildība par notikušo. 
“Mēs esam neaktīvi, kad kaut kas 
sāk notikt, un ļoti aktīvi, kad kaut 
kas jau ir noticis. Tas ir nepareizi. 
Mēs nebijām aktīvi tad, kad process 
notika. Man pret sevi ir iebildumi – 
man arī bija iespēja iesaistīties ag-
rāk, bet es to nedarīju,” teica G. Sla-
vinskis. Viņš uzskata, ka vajag atzīt 
un labot kļūdu, nemeklējot vainīgo.

Snēpelnieki sapulcē pauda, ka 
būtu nepieciešams atkārtots kon-
kurss uz pagasta pārvaldes vadītāja 
amatu, ļaujot arī iedzīvotājiem satikt 

kandidātus un uzklausīt viņu redzē-
jumu par pagasta iespējamo turp-
māko attīstību, kā arī ļaut novērtēt 
pretendentu komunikācijas prasmes. 
Viņi pauda apņēmību pulcēties uz 
sapulci tikpat kuplā skaitā, lai tiktos 
ar amata kandidātiem. 

atkārtoti sludinās konkursu
Kuldīgas novada Domes priekš-

sēdētāja Inga Bērziņa, rezumējot 
sarunu, apsolīja janvārī atkārtoti 
izsludināt konkursu uz Snēpeles 
pagasta pārvaldes vadītāja amatu. 
Konkursa komisija atlasīs 3 līdz 
5 kandidātus, kuru redzējumu par 
pagasta nākotni iedzīvotājiem būs 
iespējams uzklausīt, cerams, tikpat 
kupli apmeklētā sapulcē.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Janvārī vēlreiz meklēs Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāju

Rendas pagasta pārvaldei šogad izdevies 
veikt vairākus uzlabojumus, ko sapulcēs 
bija lūguši iedzīvotāji. Aktīva bijusi arī 
Rendas evaņģēliski luteriskā draudze, 
piesaistot līdzekļus baznīcas sakārtošanai.

Lai ērtāk būtu nokļūt skolā 
un bērnudārzā
Lai bērniem un viņu vecākiem būtu ērtāk 

nokļūt uz mācību nodarbībām Kuldīgas 
2. vidusskolas Rendas filiālē, ierīkotas kāpnes 
samērā stāvās nogāzes pārvarēšanai. Tas īpaši 
aktuāli ir ziemas laikā, kad ārā ir sniegs un le-
dus – bijuši gadījumi, kad vecāki un bērni šeit 
piedzīvojuši nepatīkamus brīžus pakrītot. Nu 
šeit ir koka kāpnes, lai no tādām situācijām 
izvairītos. Vēl iedzīvotāji bija lūguši nomainīt 
strītbola laukuma segumu – arī to izdevies 
paveikt, laukumu nobruģējot.

Pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne Kuz-
mina jau savlaicīgi vēlas informēt rendenie-

kus, ka nākamajā gadā plānots vairāk pievērst 
uzmanību pagasta kapsētām. Rendas pagastā 
ir 17 kapsētas, no tām deviņās joprojām veic 
apbedījumus. Pavasarī iedzīvotāji tiks aicināti 
uz kapsētu sakopšanas talkām, lai kopīgiem 
spēkiem tās sakārtotu. 

Sakārtos baznīcas jumtu
Rendas evaņģēliski luteriskā draudze 

apņēmusies atjaunot Rendas baznīcas jumta 
konstrukcijas un segumu. Lai tas būtu iespē-
jams, draudze iesniegusi projekta pieteiku-
mu Eiropas Savienības līdzfinansējumam 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstības (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam. 

Lauku atbalsta dienests draudzes ieceri 
sakārtot savu īpašumu ir  atbalstījis. Kopē-
jās projekta izmaksas ir 84 tūkstoši eiro, no 
tām ELFLA publiskā finansējuma apmērs 
ir 30 tūkstoši eiro. ņemot vērā pašvaldības 
apņemšanos ar 10% līdzfinansējumu atbalstīt 

visus projektus, kuru īstenošanai piešķirts 
ELFLA finansējums un kuru īstenošana 
nes  labumu sabiedrībai, draudze vērsās 
pašvaldībā, lūdzot piešķirt līdzfinansējumu 
3000 eiro. Domes deputāti 30. novembra 
sēdē šo lūgumu atbalstīja. Vēl 10 tūkstošus 
eiro jumta savešanai kārtībā draudzei izdevies 
piesaistīt no pašvaldības kultūras pieminekļu 
glābšanas programmas.

Rendas evaņģēliski luteriskā baznīca 
iesvētīta 1786. gadā, pārbūvēta 1859. gadā, 
bet 1887. gadā pārbūvēts baznīcas tornis. 
1939. gadā par draudzes līdzekļiem pēc arhi-
tekta A. Bērziņa meta tika pārbūvēts baznīcas 
altāris, kura centrā ir dāvinātā Jāņa Rikmaņa 
altārglezna. Baznīca remontēta un atjaunota 
20. gadsimta astoņdesmitajos gados kopīgiem 
kolhoza, mežniecības un iedzīvotāju spēkiem.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
KrISTĪnES KuzmInaS foto

Rendā uzlabo vidi

rendas pagasta pārvaldes darbinieki Ilgonis 
rozenbergs un gundars Heidens izgatavojuši un 
uzstādījuši kāpnes, lai vecākiem un bērniem būtu 
ērtāk pārvarēt samērā stāvo nogāzi ceļā uz skolu un 
pirmsskolas grupām.

SPOrTa PaSāKumI DECEmBrĪ
9.XII		 10.00		 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	telpu	futbolā	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
9.XII	 17.00	 Latvijas	meistarsacīkstes	florbolā	U-13	grupā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
10.XII		10.00		 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	telpu	futbolā	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga	
10.XII	11.00	 LJBL-LR	čempionāts	basketbolā;	KNSS	Sporta	nams,	Virkas	iela	13,	Kuldīga
10.XII	14.00	 Latvijas	meistarsacīkstes	florbolā	U-13	grupā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
10.XII	17.00	 LTF	1.	līga:	FC	Nikers-JFK	Saldus;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
12.XII	10.00	 sacensības	Kuldīgas	novada	pirmsskolas	izglītības	iestādēm;	KNSS	manēža,	Dzirnavu	iela	13,	Kuldīga
16.XII	11.00	 LJBL	–	LR	čempionāts	basketbolā;	KNSS	Sporta	nams,	Virkas	iela	13,	Kuldīga
16.XII	10.00	 Kurzemes	čempionāts	futbolā	telpās	U-14,	U-12	grupās;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
16.-17.XII	11.00	R.	Tomasa	piemiņas	turnīrs	dambretē;	KNSS	klubs	Poligons,	Virkas	iela	15,	Kuldīga
17.XII	10.00		 Latvijas	čempionāts	F1N	lidmodeļu	klasē	KNSS	halle,	Piltenes	25,	Kuldīga
17.XII	11.00	 Ziemassvētku	turnīrs	volejbolā	ģimeņu	komandām;	KNSS	manēža,	Dzirnavu	iela	13,	Kuldīga
20.XII	17.30	 Latvijas	meistarsacīkstes	florbolā	U-14	grupā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
20.XII	18.30	 Latvijas	meistarsacīkstes	florbolā	U-13	grupā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
23.XII	10.00	 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	galda	tenisā;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
26.XII	11.00	 A.	Grandberga	un	J.	Vilerta	piemiņas	turnīrs	šahā;	KNSS	šaha	klubs,	Liepājas	iela	14,	Kuldīga
28.XII	11.00	 Kuldīgas	NSS	Ziemassvētku	turnīrs	šahā	jauniešiem;	KNSS	klubs	Poligons,	Virkas	iela	15,	Kuldīga
30.XII	18.00	 Latvijas	meistarsacīkstes	florbolā	1.	līgā:	FK	Kuldīga/KNSS-FK	Roja	Rauda	Print;	
	 	 KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga

Pensionāru mājamatnieku veikals “ARTAVA” Ziemassvētku gaidīšanas laikā no 10. līdz 
23. decembrim būs atvērts katru dienu no 11.00 līdz 18.00. Veikaliņā ikviens varēs atrast ko 
noderīgu sev, ģimenei un draugiem svētkos. Katra lieta ir pensionāru izauklēta un no sirds 
gatavota. Veikals atrodas Baznīcas ielā 32a (“Vāverītes” telpās).

arTa guSTOVSKa foto



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 7. decembris

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!

S.	 9.XII	 14.00	 LāCēna PaDIngTOna PIEDzĪVOjumI 2
Sv.	 10.XII	 14.00	 2017,	ASV,	Lielbritānija,	Francija
P.	 11.XII	 16.00	 Ilgums	1’43
O.	 12.XII	 18.00	 Komēdija,	ģimenes	filma
T.	 13.XII	 18.00	 U

S.	 9.XII	 16.00	 BrĪnumu raTS
Sv.	 10.XII	 18.00	 2017,	ASV,	ilgums	1’41
P.	 11.XII	 18.00	 Drāma
C.	 14.XII	 20.00	 12+

Sv.	 10.XII	 16.00	 DzĪVĪBaS ELPa
P.	 11.XII	 20.00	 2017,	ASV,	Lielbritānija,	ilgums	1’58
O.	 12.XII	 20.00	 Romantiska	drāma,	biogrāfija
T.	 13.XII	 20.00	 12+

Sv.	 17.XII	 15.00	 ar PuTām uz LŪPām
O.	 19.XII	 19.30	 2017,	Latvija,	ilgums	1’20
T.	 20.XII	 19.30	 Drāma,	16+

Sv.	 17.XII	 17.00	 zVaIgŽņu KarI: PēDējIE DŽEDI
P.	 18.XII	 19.00	 2017,	ASV
P.	 22.XII	 17.00	 Ilgums	2’30
O.	 26.XII	 20.00	 Asa	sižeta	piedzīvojumu	filma,	
T.	 27.XII	 17.30	 fantāzija;	12+
C.	 28.XII	 19.30	

Sestdien,	9.	decembrī,	18.00	Sv.	Katrīnas	baznīcā	–	ziemassvētku oratorija.	Atskaņos	
LNO	solisti	Inga	Šļubovska-Kancēviča	(soprāns),	Ilona	Bagele	(mecosoprāns),	Kalvis	Kalniņš	
(baritons),	kamerorķestris,	kamerkori	“Rāte”	un	“Sonore”.	Diriģents	Mārtiņš	Ozoliņš.	Ieeja	–	bez	
maksas.

Piektdien,	15.	decembrī,	13.00	Kuldīgas	kultūras	centrā	–	grupas “raxtu raxti” koncerts 
“Kaķīša dzirnavas”. Piedalās:	Kristīne	Kārkle-Puriņa	(balss,	vijole),	Marts	Kristiāns	Kalniņš	
(balss,	 taustiņinstrumenti),	Kārlis	Auzāns	 (čells,	ģitāra),	Edgars	Kārkls	 (akordeons,	dūdas),	
Armands	Treilihs	(basģitāra),	Miķelis	Vīte	(sitaminstrumenti).	Koncerta	vadītāja	Karina	Bērziņa.	
Biļetes	cena	–	6	EUR,	iepriekšpārdošanā	(līdz	14.12.)	–	5	EUR.

Sestdien,	16.	decembrī,	18.00	Kuldīgas	kultūras	centrā	–	deju kolektīvu koncerts “ziemas 
saulgriežu iedanc’s”.	Ieeja	–	1	EUR.

Pirmdien,	18.	decembrī,	18.00	Kuldīgas	kultūras	centrā	–	koncerts “Stariņa ziemassvētki”. 
Ceturtdien,	21.	decembrī,	19.00	Sv.	Annas	baznīcā	–	ziemassvētku sajūtu koncerts 

“Debess dārzos”.	Ieva	Kerēvica	un	Sergejs	Jēgers,	instrumentālā	grupa:	Madars	Kalniņš,	
Artūrs	Palkevičs,	Norberts	Skraucis.	Biļetes	KKC	kasē	un	www.bilesuparadize.lv.	Ieeja	–	10	EUR.

Piektdien,	22.	decembrī,	18.00	Sv.	Katrīnas	baznīcā	–	ziemassvētku koncerts.	Kuldīgas	
mūzikas	skolas	meiteņu	koris	 “Cantus”,	Kuldīgas	mūzikas	skolas	kamerorķestris	un	pūtēju	
orķestris,	Kuldīgas	kultūras	centra	jauktais	koris	“Ventava”.	Ieeja	–	bez	maksas.

Sestdien,	23.	decembrī,	18.00	Sv.	Katrīnas	baznīcā	–	 labdarības koncerts “nāc, tev 
eņģeļi stāstīs”. Uzstāsies	Kuldīgas	novada	Bērnu	un	jauniešu	centra	popgrupas	“Putas”	un	
“Putiņas”.	Ieeja	–	par	ziedojumiem.

Pirmdien,	25.	decembrī,	12.00	Rātslaukumā	–	rūķa dzimšanas dienas svinības.	
Pirmdien,	25.	decembrī,	18.00	Sv.	Annas	baznīcā	–	koncerts “Ir klusa nakts”.	Kopā	ar	

solistiem	Ingu	Pētersonu	un	Dināru	Rudāni,	diviem	talantīgiem	bērniem	–	Elizabeti	Lukaševiču	
un	Kristianu	Jasinski	muzicēs	kameransamblis	Jāņa	Lūsēna	(taustiņinstrumenti)	vadībā:	Evija	
Mundeciema	 (flautas,	zvaniņi,	perkusijas),	Marita	Karpa	 (akordeons)	un	Jānis	Lūsēns	 jun.	
(ģitāras).	Biļetes	KKC	kasē	un	www.bilesuparadize.lv.	Ieeja	–	12	EUR.

Otrdien,	26.	decembrī,	15.00	Kuldīgas	kultūras	centrā	–	ziemassvētku eglīte bērniem.	
Slepena	informācija	vecākiem:	dalības	maksa	(5	EUR	par	dāvaniņu)	jāsamaksā	līdz	20.	de-
cembrim	KKC	kasē	2.	stāvā.

Svētdien,	31.	decembrī,	22.00–3.00	Kuldīgas	kultūras	centrā	–	gadumijas balle.	Gada	
smalkākā	balle	ir	klāt!	Aicinātas	dāmas	un	kungi	vakartērpos	romantiskā	atmosfērā	pie	balti	
klātiem	galdiņiem	svinīgi	pavadīt	veco	un	sagaidīt	jauno	gadu.	Par	omulību	visa	vakara	garumā	
gādās	Vilnis	Dumpis,	deju	orķestris	un	pasākuma	vadītājs	Uģis.	Darbosies	kafejnīca,	fotosalons	
un	 laimes	aka.	Vietas	pie	galdiņiem	jārezervē	 laikus!	Biļetes	cena	 līdz	15.	decembrim	tikai	
10	EUR,	vēlāk	–	15	EUR	(biļetes	cenā	iekļautas	uzkodas	un	dzirkstošais	vīns).	Pasākumā	
ienest	drīkstēs	tikai	labu	garastāvokli.	Savi	groziņi	lai	šoreiz	paliek	mājās.

Kad sniegs pārklāj zemi, cilvēku 
dvēselēs lēniem solīšiem ielīst tik 
ļoti pazīstamā un siltā sajūta, ko 
gaidām visu gadu – Ziemassvētku 
sajūta. Tas ir sirds siltuma un gaišu 
domu piepildīts laiks, kad ticam brī-
numam un visam labajam. Katram 
no mums Ziemassvētki saistās ar 
ko savu, bet lielākoties tie ir svētki 
ģimenē kopā ar saviem mīļajiem.

Liela rosība šajā skaistajā svētku 
gaidīšanas laikā norisinās arī Snēpe-
les pagastā. Tiek iedegtas gaismiņas 
māju un dzīvokļu logos, rotātas 
durvis, gatavoti svētku dekori. Šis ir 
laiks, kad mēs gribam iepriecināt un 
dāvināt savu sirds siltumu arī vien-
tuļiem snēpelniekiem. Aktīvākie 
Snēpeles bērni ir izteikuši vēlēšanos 
cept piparkūkas, gatavot apsveiku-
mus un doties viņus apraudzīt.

14. decembrī jau ceturto gadu no-
tiks Rūķu gājiens – pasākums, kurā 
kopīgi tiek iedegtas lielās egles pie 
pagastmājas un Snēpeles muižas. 
Arī šim pasākumam bērni un viņu 
vecāki gatavojas laicīgi: top gaismas 
lukturīši ar interesantiem zīmēju-
miem, kuros ievietotas sveces, tiek 
iegādātas rūķu cepures. Mazie un 
lielie rūķi pulcējas kultūras nama 
zālē, kur kopīgi tiek nolasīta Zie-
massvētku vecīša atsūtītā vēstule un 
aizdegti lukturīši. Pēc tam visi kopā 
dodas iedegt lielo Ziemassvētku egli 
pie pagastmājas, un tad arī sākas 
Rūķu gājiens. Ievērojot satiksmes 
drošības noteikumus, kopīgi doda-
mies uz Snēpeles muižu. Ceļā rūķi 
satiek dažādus pasaku tēlus, kurus 
katru gadu palīdz atveidot pagasta 
amatierteātra aktieri. Pa ceļam, lai 
gājiens būtu jautrāks, tiek dziedātas 
dziesmas, stāstīti joki. Varu pačuk-
stēt, ka šogad Rūķu gājienā dosies 
arī pati Ziemassvētku eglīte! Otru 
eglīti iededzam pagasta centrā pie 
muižas, kur mūs sagaida Galvenais 
Snēpeles rūķis un viņa ģimene. 
Snēpeles bērniem ļoti patīk Rūķu 
gājiens, jo ar katru gadu rūķu kļūst 
arvien vairāk, ierodas viesi arī no 
kaimiņu pagastiem. Par tradīciju ir 
kļuvusi arī kultūras nama vokālo 
ansambļu koncertēšana Snēpeles 
luterāņu baznīcā 25. decembrī. Pa-
gastā ir trīs vokālie ansambļi: senio-
ru ansamblis “Atvasara”, sieviešu 
vokālais ansamblis “Mozaīka” un 
vīru vokālais ansamblis. Tie kopīgi 
gatavo Ziemassvētku programmu, 
lai iepriecinātu snēpelniekus un 
pagasta viesus. 

Kā jau katru gadu, uz Ziemas-
svētku gaidīšanas pasākumu 15. de-
cembrī aicināti pagasta seniori, bet 
pirmsskolas vecuma bērnus 23. de-
cembrī iepriecinās leļļu teātris un 
pats Ziemassvētku vecītis.

2017. gadu pavadīsim un jauno 
2018. sagaidīsim jautrā Jaungada 
ballē. Lai mums visiem silts, gaišs 
un labu domu un darbu apvīts šis 
skaistais gaidīšanas laiks!

Liela rosība svētku 
gaidīšanas laikā

raImOnDa VILmanE, 
Snēpeles kultūras nama vadītāja

ēDOLē
Decembrī	–	Mudītes	Martinovas	gleznu	

izstāde.
8.	decembrī	19.00	pie	kultūras	nama	–	

lielās	egles	atklāšana	kopā	ar	Ēdoles	paš-
darbniekiem,	svētku	tirdziņš.

21.	decembrī	16.00	kultūras	namā	–	Zie-
massvētku	pasākums	Ēdoles	pamatskolai.

22.	decembrī	17.00	kultūras	namā	–	Zie-
massvētku	pasākums	pagasta	senioriem.	Balli	
spēlēs	kapela	“Kā	ir,	tā	ir”.

28.	 decembrī	 12.00	 kultūras	 namā	 –	
pirmsskolas	vecuma	bērnus	uz	pasākumu	
aicina	Ziemassvētku	vecītis.	

31.	decembrī	22.00	kultūras	namā	–	Vec-
gada	balle	un	Jaunā	gada	sagaidīšana.	Spē-
lēs	grupa	“Ugāles	ritmi”.	Ieeja	tikai	ar	iepriekš	
iegādātām	biļetēm.	Biļetes	cena	–	5	EUR.

ĪVanDē
20.	decembrī	12.00	muižā	–	eglīte	pagasta	

pensionāriem.	Spēlēs	Kuldīgas	akordeonisti.
23.	 decembrī	 16.00	muižā	 –	 pagasta	

bērnu	eglīte	kopā	ar	Kuldīgas	amatierteātri.
29.	decembrī	19.00	muižā	–	Jaungada	

balle.	Vakaru	atklās	uguns	 šovs,	muzicēs	
grupa	“Imula”.

guDEnIEKOS
Līdz	31.	decembrim	kultūras	namā	–	Da-

ces	Nastevičas	ar	pērlītēm	izadītas	jostas.
16.	decembrī	16.00	Basu	tautas	namā	–	

Ziemassvētku	koncerts.	Piedalīsies	viesi	no	
Ēdoles.

16.	decembrī	21.00	Basu	tautas	namā	–	
atpūtas	 vakars	 kopā	 ar	Andi	 no	Talsiem.	
Ieeja	–	3	EUR.

21.	decembrī	13.00	Gudenieku	pagasta	
zālē	–	Ziemassvētku	vecītis	gaidīs	Gudenieku	
pagastā	deklarējušos	pirmsskolas	vecuma	
bērnus.

KaBILē
Līdz	Ziemassvētkiem	bibliotēkā	–	Eduarda	

Skabja	fotoizstāde	“Mūžam	Latvijas	debesīs”.
9.	 decembrī	 12.00–14.00	 saieta	namā	

“Sencis”	–	Ziemassvētku	tirdziņš.
16.	decembrī	13.00	saieta	namā	 “Sen-

cis”	–	senioru	balle	“Ziemassvētku	karnevāls”.	
Ierašanās	ar	ielūgumiem.

17.	decembrī	13.00	Kabiles	baznīcā	–	
Svētā	 Vakarēdiena	 sakramenta	 trauku,	
altāra	svečturu,	kristāmā	trauka	un	paramentu	
iesvētīšanas	dievkalpojums.	Dievkalpojumu	
vadīs	 Liepājas	 diecēzes	 bīskaps	 Hans	
Martins	Jensons,	Kuldīgas	iecirkņa	prāvests	
Uldis	Gailītis	un	Kabiles	draudzes	evaņģēlists	
Aivars	Kaņeps.	Dievkalpojumu	kuplinās	Uldis	
Marhilēvičs	 un	draugi.	Pēc	dievkalpojuma	
sadraudzība.

23.	decembrī	11.00	saieta	namā	 “Sen-
cis”	–	eglīte	pirmsskolas	vecuma	bērniem	ar	
leļļu	teātri	un	saldumiem	no	vecīša.

31.	decembrī	23.00	saieta	namā	 “Sen-
cis”	–	Jaungada	balle.	Spēlēs	Genādijs	no	
Talsiem.	Ieeja	–	5	EUR.	Galdiņu	rezervācija,	
zvanot	pa	tālr.	25618976.

KurmāLē
Pagasta	vēstures	istabā	–	izstāde	par	paš-

darbību	Kurmālē,	sākot	no	pēckara	gadiem.
Decembrī	izstāžu	zālē	–	Oļģerta	Visvalža	

Grūbes	fotoizstāde.
16.	 decembrī	 18.00	 pagastmājas	 pa-

galmā	–	egles	 iedegšana	kopā	ar	Liepājas	
ceļojošo	cirku.	Kopā	izspēlēsim	brāļu	Grimmu	
pasaku	“Sniegbaltīte	un	septiņi	rūķīši”.	Bērni	ar	
rūķiem	varēs	izveidot	Ziemassvētku	dekoru.

20.	decembrī	13.00	pasākumu	zālē	–	pie	
eglītes	aicināti	pagasta	seniori.	Viesosies	arī	
seniori	no	Turlavas	un	Snēpeles.

22.	decembrī	19.00	pasākumu	zālē	–	Zie-
massvētku	koncerts	“Klāt	Ziemassvētku	laiks”.	
Uzstājas	pagasta	sieviešu	vokālais	ansamblis	
un	amatierteātris.

26.	decembrī	10.00	uz	Kuldīgas	kultūras	
centru	aicināti	Kurmāles	pagasta	pirmsskolas	
vecuma	bērni	un	viņu	vecāki.	Pie	Ziemassvēt-
ku	eglītes	bērnus	gaidīs	Liepājas	leļļu	teātris	
ar	izrādi	“Olafa	Ziemassvētki”.	Zem	eglītes	–	
saldumu	tūta.

29.	 decembrī	 21.00	pasākumu	zālē	 –	
atpūtas	 vakars	 “Paliec	 sveiks,	 Veco	 ga-
diņ!”	Spēlēs	meitenes	no	Liepājas.	 Ieeja	–	
5	EUR.	Pieteikties	un	samaksāt	pie	kultūras	
darba	 organizatores	 līdz	 22.	 decembrim	
(tālr.	29257707).

LaIDOS
14.	decembrī	10.00	pie	“Bitītes”	–	Ziemas-

svētku	egles	iedegšana.
18.	decembrī	14.00	“Bitītē”	–	Laidu	pagas-

ta	pirmsskolas	vecuma	bērnu	Ziemassvētku	
eglīte.	Ar	 izrādi	“Kā	vecītis	balsi	pazaudēja”	
uzstāsies	Kuldīgas	amatierteātris.	Transporta	
pieteikšana	 līdz	14.	decembrim,	zvanot	pa	
tālr.	29604482.

22.	decembrī	22.00	pamatskolas	sporta	
zālē	–	Ziemassvētku	balle	kopā	ar	Ziemas-
svētku	vecīti.	 Ieejas	biļete	–	paša	sarūpēta	
dāvaniņa.	Vakara	gaitā	pašapdāvināšanās.	
Galdiņu	 rezervācija	 līdz	 19.	 decembrim,	
zvanot	pa	tālr.	29604482.

25.	decembrī	kursēs	autobuss	uz	dievkal-
pojumu	Valtaiķu	baznīcā,	vietu	skaits	ierobe-
žots.	Pieteikšanās,	zvanot	pa	tālr.	29604482.

PaDurē
Līdz	 15.	 decembrim	 konkurss	 “Mans	

Ziemassvētku	sapnis”	–	darbi	var	būt	veidoti	
dažādās	tehnikās	uz	A3	lapām,	tie	iesniedza-
mi	Padures	pagasta	bibliotēkā.	Dalībniekiem	
teiksim	paldies	Ziemassvētku	brīvlaika	pasā-
kumā	Padurē	28.	decembrī.	Tālr.	informācijai:	
28887059.

PELČOS
9.	decembrī	17.00	laukumā	pie	pagasta	

pārvaldes	–	svinīgā	egles	iedegšana.
16.	decembrī	11.00	tautas	namā	–	pirms-

skolas	vecuma	bērnus	gaidīs	Ziemassvētku	
vecītis.

22.	decembrī	16.00	tautas	namā	–	atpūtas	
pēcpusdiena	pensionāriem.

25.	decembrī	13.00	Ābeļciemā,	Klusās	
ielas	galā,	laukumā	pie	priedītēm	–	Ziemas-
svētku	pasākums.

rEnDā
17.	 decembrī	 15.00	 kultūras	 namā	 –	

septītais	 labdarības	pasākums	 “Eņģeļi	 pār	
Latviju”.	Aicinām	pieteikties	dalībniekus	pa	
tālr.	2618470.

19.	decembrī	tiek	organizēts	brauciens	uz	
Ziemassvētku	koncertu	“Pieskāriena	mirklis”	
Liepājas	teātrī.		Biļetes	cena	–	7	EUR.	Aicinām	
pieteikties	un	samaksāt	līdz	15.	decembrim.

21.	decembrī	13.00	kultūras	namā	–	Kul-
dīgas	2.	vidusskolas	Rendas	filiāles	Ziemas-
svētku	pasākums	“Ziemassvētku	brīnums”.

22.	decembrī	16.00	kultūras	namā	–	Zie-
massvētku	 vecītis	 gaidīs	Rendas	pagastā	
dzīvojošos	 un	 deklarētos	 bērniņus	 līdz	
6	gadiem	(ieskaitot)	uz	Liepājas	ceļojošā	leļļu	
teātra	muzikālu	leļļu	uzvedumu	“Kauliņ,	kociņ,	
knikt...	Ziemassvētki	klāt!”

6.	 janvārī	 tiek	organizēts	brauciens	uz	
operetes	Jaungada	koncertu	 “In	blue”	Lie-
pājas	koncertzālē	 “Lielais	dzintars”.	Biļetes	
cena	–	14	EUR.	Pieteikties	un	samaksāt	līdz	
14.	decembrim.

rumBā
Pagasta	pārvaldes	 zālē	 –	 Lauras	Gu-

dzinskas	 fotoizstāde	 “Ūdenslāses	atspulgs	
Kuldīgā”.

8.	 decembrī	 19.00	Ventas	 ciema	 “Bu-
kaišos”	–	Kurmāles	amatierteātra	izrāde	pēc	
Leldes	Stumbres	darba	motīviem	“Tā,	ka	var	
redzēt	ceļu...”,	režisore	Gunta	Krauze,	Gunas	
Pūcītes	mūzika.

12.	 decembrī	 10.00	 bibliotēkā,	 14.00	
Ventas	ciema	“Bukaišos”	–	radošā	darbnīca.

13.	decembrī	14.15	Ventas	ciema	 “Bu-
kaišos”	–	kulinārijas	pasākums	“Gardēži”.

20.	decembrī	19.00	Ventas	ciema	 “Bu-
kaišos”	–	koncerts	“Ziemassvētku	noskaņa”.

23.	 decembrī	 13.00	 un	 15.00	Ventas	
ciema	 “Bukaišos”	 –	 “Mazo	 bērnu	 eglīte”.	
Ierašanās	ar	ielūgumiem.

SnēPELē
8.	 decembrī	 15.00	 kultūras	 namā	 –	

praktisko	nodarbību	cikla	“Radoši,	praktiski,	
interesanti	 un	arī	 sātīgi”	 kārtējā	nodarbība	
“Kolekcijas”.

14.	decembrī	18.00	–	 ikgadējais	Rūķu	
gājiens.	Tiksimies	kultūras	namā,	 iedegsim	
Ziemassvētku	egli	 pie	pagastmājas,	 jautrā	
gājienā	dosimies	uz	Snēpeles	muižu	iedegt	
otru	 lielo	egli	un	 tikties	ar	galveno	Ziemas-
svētku	rūķi	un	viņa	ģimeni.	Galvā	liksim	rūķu	
cepures,	bet	ceļu	mums	rādīs	spoži	lukturīši.

15.	decembrī	15.00	kultūras	namā	–	pa-
gasta	senioru	atpūtas	pēcpusdiena	“Ziemas-
svētkus	gaidot”.	Pieteikties	līdz	11.	decembrim	
kultūras	namā	vai	pa	tālr.	27843792.

23.	decembrī	15.00	kultūras	namā	–	Zie-
massvētku	vecītis	gaidīs	pirmsskolas	vecuma	
bērnus.	Saldumu	paciņas	saņems	 tikai	pa-
gastā	deklarētie	un	faktiski	dzīvojošie	bērni.

25.	decembrī	 14.00	Snēpeles	 luterāņu	

baznīcā	–	Ziemassvētku	dievkalpojums,	pie-
dalās	vokālais	ansamblis	“Mozaīka”,	Snēpeles	
vīru	ansamblis,	senioru	ansamblis	“Atvasara”	
un	Laidu	vokālais	ansamblis	“Vēju	zvani”.

31.	decembrī	21.00	kultūras	namā	–	Jaun-
gada	balle.	Pieteikšanās	līdz	22.	decembrim	
kultūras	namā	vai	pa	tālr.	27843792.

TurLaVā
15.	decembrī	18.00	Ķikuros	pie	bibliotē-

kas	–	egles	iedegšanas	pasākums.	
16.	decembrī	19.00	Turlavas	centrā	–	eg-

les	iedegšanas	pasākums.
20.	decembrī	13.00	senioriem	Ziemas-

svētku	 pasākums	–	 balle	Vilgālē,	 dalības	
maksa	–	3	EUR.	Spēlēs	Ervīns;	līdzi	groziņš.	
Izbraukšana	 12.15	 no	Ķikuru	 bibliotēkas,	
12.30	no	Turlavas	veikala.	Pieteikties	pa	tālr.	
26263960.

21.	decembrī	16.00	kultūras	namā	–	Tur-
lavas	pamatskolas	Ziemassvētku	koncerts.

23.	 decembrī	 18.00	 kultūras	 namā	 –	
mazos	bērnus	ciemos	gaidīs	Ziemassvētku	
vecītis.

23.	decembrī	22.00	kultūras	namā	–	Zie-
massvētku	balle.

25.	decembrī	17.00	kultūras	namā	–	Zie-
massvētku	koncerts.	Dziedās	duets	no	Saldus	
un	Turlavas	 sieviešu	 vokālais	 ansamblis	
“Viola”.

27.	decembrī	18.00	kultūras	namā	–	Zie-
massvētku	pasākums	jauniešiem.	Pieteikties	
pa	tālr.	26263960	vai	24332265.

Vārmē
Bibliotēkā	–	Kuldīgas	 fotokluba	 “Divas	

upes”	Vārmes	fotoplenēra	izstāde.	
Uzmanību!	9.	decembrī	plānotā	senioru	

Ziemassvētku	gaidīšanas	balle	pārcelta	uz	
jauno	gadu!	Informācija	par	pasākuma	norises	
laiku	sekos.

9.	 decembrī	 17.00	atpūtas	parkā	 “Aiz-
upīte”	 –	 svētku	egles	 iedegšana.	Kopā	ar	
Dabas	 rūķiem	meklēsim	brīnumus,	veiksim	
rūķu	svētku	darbus,	dejosim,	dziedāsim	un	
iedegsim	svētku	egli.

16.	decembrī	18.00	sporta	hallē	–	2.	līgas	
florbola	spēle:	FK	Vārme	–	FK	Jūrmala.

21.	decembrī	17.00	pamatskolas	zālē	–	
skolēnu	Ziemassvētku	koncerts	“Ziemassvētki	
ciemos	nāk”.	19.00	balle	kopā	ar	Egīlu	Liek-
mani.	

22.	decembrī	11.00	 pamatskolas	zālē	–	
Ziemassvētku	 eglīte	 pirmsskolas	 vecuma	
bērniem,	kuri	neapmeklē	pirmsskolas	izglītī-
bas	iestādi.

31.	decembrī	23.00	sporta	hallē	–	Jaunā	
gada	sagaidīšanas	balle	visai	ģimenei	kopā	ar	
Uldi	Fridrihsonu.	24.00	svētku	salūts.	Ieeja	–	
3	EUR	(16+),	1	EUR	(7–15	g.).	Līdz	16	gadiem	
ieeja	kopā	ar	vecākiem.	


