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šajā numurā

Skolās jauns 
mācību saturs
> 2. lpp.

“Katrīnas kausā” 
uzstāda rekordus 
> 5. lpp.

aLEKSanDrS 
LanGE, 
Kuldīgas 
novada Domes 
priekšsēdētājas 
vietnieks

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

Apbalvo labākos 
sportistus
> 7. lpp.

Sveic novada uzņēmējus un amatniekus
Svinīgā pasākumā Kuldīgas Mākslas namā 20. janvārī sveica novada uzņēmējus un amatniekus, 
kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību, kā arī 
pateicās lielākajiem nodokļu maksātājiem.

Kopumā Kuldīgas novada pašvaldības organi-
zētajā konkursā “Kuldīgas novada uzņēmēju un 
amatnieku gada balva 2016” iedzīvotāji bija pie-
teikuši 129 pretendentus. Žūrija turpmākai dalībai 
konkursā izvirzīja 40, apbalvojumus pasniedza 
astoņās nominācijās.

 NoMiNācijā “Gada lauKSaiMNieKS” balvu saņēma ZS “Ezergaļi” Vārmes pagastā 
(saimnieki Iveta un Dzintars Erdmaņi), kas nodarbojas ar graudkopību. “Šis nu gan ir mūsu gads!” tā 
iesaucās I. Erdmane. Kurzemē laika apstākļi lauksaimniekiem šogad bijuši ļoti labi. Turklāt darbam 
sekojis atzinību birums – saņemta “Sējēja” balva, rapša audzētāju balva “Zelta lauks”, Kuldīgas no-
vada Domes Goda balva  un nu – Gada balva. Erdmaņi saimniecības attīstībā kopš 2007. gada pratuši 
izmantot arī Eiropas fondu naudu, kas ieguldīta tehnikā, kaltē, laukumā, meliorācijā, šķeldošanas 
projektā. Tuvākajos plānos ir palielināt kaltes jaudu, sakārtot torņus u. c. darbi.

 NoMiNācijā “Gada ražotājS” 
balvu saņēma ZS “Smaidas” (īpašnieks Jurģis 
Bružāns). Uzņēmums darbojas jau 20 gadus, 
veicot cūku un liellopu iepirkšanu, kaušanu 
un kautķermeņu tirdzniecību, kā arī sniedzot 
kaušanas un transporta pakalpojumus. “Smai-
dās” ražotā gaļa tiek piegādāta gan Kuldīgā 
(“Elvi”, tirgū u. c.), gan Rīgā (veikalos “Sky”, 
“Mego”, centrāltirgū). Jau divus gadus uzņē-
mums lepojas ar “Zaļo karotīti”, kas apliecina 
augsto kvalitāti. 

 NoMiNācijā “Gada tirGotājS” godalgots tika SIA “Autoveikals O.Z.I.”. Īpašniekam 
Uģim Martinsenam bizness pieder divarpus gadu. Pašlaik SIA ir divas automašīnas, bet būšot trešā. 
Veikala sortimentā grūti nosaukt to, kā tur nav. Iedzīvotāji varot iegādāties pat bezrecepšu medika-
mentus; dažkārt tiekot atvestas arī recepšu zāles, ja cilvēks iedevis recepti. Arī citādi lauku ļaudīm 
izpalīdzot, piemēram, vasarās aizvedot zāģus uz remontu, atvedot degvielu uz laukiem utt. Maršrutā 
ietilpst viss novads, izņemot Ēdoli. 

 NoMiNācijā “Gada aMatNieKS” 
balvu saņēma Uldis Melbergs, kurš jau 20 ga-
dus izgatavo un labo rotaslietas un kolekcionē 
senlietas. Reklāma par meistaru iet no mutes 
mutē. Gatavojoties Latvijas simtgadei, senās 
rotas esot tik pieprasītas, ka darba netrūkstot. 
Vēl viens Ulda hobijs ir monētu kalšana pilsētu 
svētkos, kāzās un citur: “Agrāk pats meklēju 
iespēju braukt, nu jau visur, kur aicina, nemaz 
netieku.”

  NoMiNācijā 
“G a d a pa K a l -
pojuMS tūriS-
Mā” balvu ieguva 
Riežupes smilšu alas, 
ZS  “Zve jas” .  Pa r 
Riežupes smilšu alām 
kopš 2013. gada rūpē-
jas Inese Štofrēgena, 
ieguldot lielu darbu 
alu un apkārtnes sa-
kopšanā un uzturēša-
nā. Riežupes smilšu 
alas pārmantotas no 
paaudzes paaudzē, 
un Inese ir ceturtās 
paaudzes īpašniece. 
Sezonā alas atvērtas 
ik dienu. Par tām gādā 
septiņi cilvēki, tajā 
skaitā pieci gidi, kuri runā krievu, angļu un pat lietuviešu valodā. Inese lēš, ka sezonā alas ap-
meklē 6000–7000 viesu no visas pasaules, piemēram, Austrālijas, Kanādas, Ukrainas u. c. Šeit 
rīko arī dažādas tematiskas balles. 

(Turpinājums 4. lpp.)

Man viens no svarīgākajiem 
janvāra notikumiem ir 1991. gada 
barikāžu atceres laiks. Pagājuši 
jau 26 gadi no tiem skarbajiem 
notikumiem, kas risinājās Rīgā un 
Kuldīgā. Gribu lielu paldies pateikt 
tiem, kuri, nebaidoties par sevi, bija 
gatavi aizstāvēt un veidot Latvijas 
valsti. Paldies tiem, kas ar karstu 
tēju, maizītēm, siltiem cimdiem bija 
atnākuši un juta līdzi. Tas bija laiks, 
kad izzuda latviešiem raksturīgie 
savstarpējie strīdi un nesaskaņas, 
Latvijas Tautas fronte spēja vienot 
un saliedēt kopējam mērķim.

Prieks par jaunsargiem, kuri 
piedalījās atceres pasākumā. Redzot 
viņu apņēmību, patriotismu un stāju, 
varam būt lepni par šiem jauniešiem. 
Jāsaprot, ja mēs paši nebūsim gatavi 
sevi aizstāvēt un gaidīsim tikai kādu 
no ārpuses, tad viegli varam pazau-
dēt mūsu valsti. No jaunā Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku koman-
diera Leonīda Kalniņa izskanējuši 
priekšlikumi par militārās mācības 
atjaunošanu vecāko klašu skolēniem. 
Es piekrītu šai domai un uzskatu, ka 
sen jau to vajadzēja darīt. Ja esam 
atteikušies no obligātā militārā die-
nesta,  šī mācība ir jāievieš. 

Aizvadīts pasākums, kurā tika 
godināti novada uzņēmēji dažādās 
nominācijās. Prieks, ka jau zināmu 
uzņēmēju vidū tiek pamanīti un no-
minācijās izvirzīti jauni amatnieki 
un uzņēmēji. Vērtējot izvirzītās 
saimniecības laukos, redzam, ka 
daudzviet saimnieko trīs ģimenes 
paaudzes. Pieredze, spēks un jaunī-
ba kopā spēj radīt brīnumus.

Janvārī tika pieņemts arī šī gada 
novada budžets. Tas ir sabalan-
sēts –  plānotie izdevumi ir pakārtoti 
ieņēmumu līmenim. Par lielajiem 
projektiem, kas paveicami pilsētā, 
jau esam runājuši; pagastos šogad 
sāksim atjaunot un būvēt lauku ceļus, 
piesaistot Eiropas naudu. Kopējais 
investīciju apjoms, ieskaitot mūsu 
līdzekļus, ir ap 3,5 miljoniem eiro. 
Pašreiz sagatavotie projekti neiz-
smels šo kvotu, tāpēc gaidām no 
pagastiem vēl priekšlikumus. Otrs 
lielākais projekts ir siltumapgādes 
modernizēšana Priedaines ciemā. Ir 
noskatīta vieta, un tiks būvēta jauna 
katlumāja, ko organizēs pašvaldības 
uzņēmums “Kuldīgas siltumtīkli”. 
Pagastos, kur netika realizēti ES pro-
jekti, turpināsies arī ūdensapgādes 
un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.

Šogad ziema parādījusi to, ka 
spēj atnest mainīgus laika ap- 
stākļus. Lai arī nebija dziļa sniega, 
tomēr ceļu stāvoklis novadā bija 
ļoti mainīgs. Pēc Ziemassvētkiem 
vēl varēja tos greiderēt, bet sals un 
atkusnis padarīja daudzus ceļus ļoti 
slidenus. Atsevišķās vietās kavējās 
pasta piegāde, atkritumu izvešana.

Novēlu izbaudīt ziemu tādu, 
kāda tā šogad ir, un ar labu noska-
ņojumu sagaidīt pavasari!

Soli pa solim uz 
priekšu
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Būvniecības komisijā 2016. gada decembrī lemtais

akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Siltumtrases atzara izbūve Liepājas ielā 46, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Meža autoceļa “Krogsētas meža ceļš” pārbūve 
Kuldīgas novada, Rumbas pagasta, Ventas meža iecirkņa 
58., 60., 62. un 66. kvartāls un Kabiles pagasts, Kuldīgas 
novads, Ventas meža iecirknis 552., 574. un 575. kvartāls

Būvprojekts 

Šķūņa demontāža un jauna šķūņa būve  “Vecmeždreijas”, Laidu pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Meliorācijas sistēmu pārbūve  “Vītiņi”, Gudenieku pagastā Būvprojekts
Nojume Ganību ielā 20, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Ventspils ielā 5-5, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Graudu pirmapstrādes komplekss  “Krustceles”, Turlavas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Elektroapgādes pieslēgums Baznīcas ielā 30, Kuldīgā Tehniskā shēma
Meliorācijas sistēmu pārbūve  “Remesi”, “Ziemeļi” un “Jaunziemeļi”, Kabiles pagastā Būvprojekts
Jumta seguma maiņa Ķelšu ielā 20, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Lauksaimniecības šķūņa atjaunošana un laukuma 
būvniecība  “Buļļi”, Laidu pagastā Būvprojekts

Žogs  “Mētras”, Rumbas pagastā Paskaidrojuma raksts
Žogs  “Uzkalni”, Pelču pagastā Paskaidrojuma raksts
Šautuves stenda SK -100 drošības barjeru un šauša-
nas pozīciju vietas izbūve  “Rozēni”, Rumbas pagastā Paskaidrojuma raksts

Saimniecības ēka  “Līdumnieki”, Laidu pagastā Būvprojekts
Žogs  “Pladas”, Īvandes pagastā Paskaidrojuma raksts
Meliorācijas sistēmas pārbūve  “Dīgaiņi” un “Akmeņkalni”, Gudenieku pagastā Būvprojekts
Liellopu novietnes pārbūve  “Kolumbi”, Rumbas pagastā Būvprojekts
Aitu kūts jaunbūve  “Mežoki”, Ēdoles pagastā Būvprojekts

Riežupes tilta demontāža Autoceļš 6284A003 “Mežvalde-Galmicas”, Rumbas 
pagastā Būvprojekts

Lauksaimniecības ēkas  “Mežvidi”, Turlavas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Garāžas-šķūņa nojaukšana Vītolu ielā 4, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Sanitārās tehnikas veikals-noliktava Graudu ielā 3, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvojamā māja Apšu ielā 26A, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Labiekārtojums rekreācijas zonai peldvietā “Mār-
tiņsala”

 Stendes ielā “Rumbas B1” un “Glābšanas stacija “Mār-
tiņsala”” Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Ventas upes krasta takas izveide Posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas 
noejai pie Ventas, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Ventas upes krasta takas izveide Posmā no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie 
Ventas līdz jaunajam tiltam, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Šķūņa demontāža un jauna šķūņa būve  “Vecmeždreijas”, Laidu pagastā
Meliorācijas sistēmu pārbūve  “Vītiņi”, Gudenieku pagastā
Nojume Ganību ielā 20, Kuldīgā
Meliorācijas sistēmu pārbūve  “Remesi”, “Ziemeļi” un “Jaunziemeļi”, Kabiles pagastā
Lauksaimniecības šķūņa atjaunošana un laukuma būvniecība  “Buļļi”, Laidu pagastā
Saimniecības ēka  “Līdumnieki”, Laidu pagastā
Meliorācijas sistēmas pārbūve  “Dīgaiņi” un “Akmeņkalni”, Gudenieku pagastā
Liellopu novietnes pārbūve  “Kolumbi”, Rumbas pagastā
Aitu kūts jaunbūve  “Mežoki”, Ēdoles pagastā
Riežupes tilta demontāža Autoceļš 6284A003 “Mežvalde-Galmicas”, Rumbas pagastā
Lauksaimniecības ēkas  “Mežvidi”, Turlavas pagastā
Dzīvojamā māja Apšu ielā 26A, Kuldīgā
Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei Kuldīgā

2016. gada decembrī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Dzīvojamā ēka Dīķu ielā 15, Ābelē, Pelču pagastā Aivars Gutāns
Saimniecības ēkas Vienības ielā 63A, Kuldīgā Raimonds Serdants
Lauksaimniecības 
noliktavas, kaltes pārbūve 
un graudu pirmapstrādes 
būve, I un II kārta

“Griezes”, Padures pagastā SIA “Upeskalni AB”

Valsts nozīmes 
ūdensnoteka

Krāčupīte ŪSIK 36372.01, pik. 
54/90:111/60 atjaunošana Padures 
un Kurmāles pagastā 

Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi

Liellopu novietnes pārbūve “Dīčas”, Rumbas pagastā Gundega Rublāne

Meža meliorācijas sistēma “Prīģelis”, Alsungas meža iecirknī, 
Turlavas pagastā Latvijas Valsts meži

Atpūtas māja un dzīvojamā 
māja, 1. kārta “Gaiļpieši”, Rumbas pagastā Džineta Skrinda

Kūtsmēslu krātuve “Kolumbi”, Rumbas pagastā SIA “Lāses AM”
Malkas šķūņa rekonstrukcija 
par saimniecības ēku Aizputes ielā 23, Kuldīgā Līga Megne

Meža meliorācijas sistēmas “Puiļupe” pārbūve zemes īpašumā 
“Valsts mežs 6246”, Ēdoles pagastā AS “Latvijas Valsts meži”

Lauksaimniecības noliktava “Mežvidi”, Turlavas pagastā Gundars Strauts
Atbalsta kolonnas un 
balkona restaurācija Liepājas ielā 8, Kuldīgā SIA “Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi”
Ēkas fasādes atjaunošana Mucenieku ielā 9, Kuldīgā SIA “EOX-Metālapstrāde”
Pirts un malkas novietne “Jaunāboliņi”, Laidu pagastā Arvis Bumbieris

Publisko iepirkumu komisijā decembrī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņ. 

datums Uzvarētājs

Autotransporta pakalpojumu 
nodrošināšana V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas vajadzībām

01.12.2016.

SIA “Mētra A”: 19 vietas 0,49 EUR 
par 1 km; 27 vietas 0,70 EUR par 
1 km;  
SIA “Sabiedriskais autobuss”: 
14 vietas 0,65 EUR par 1 km; 
37 vietas 0,88 EUR par 1 km; 
60 vietas 0,93 EUR par 1 km;  
SIA “Smārdes AL”: 49 vietas 
0,89 EUR par 1 km

Autotransporta pakalpojumu 
nodrošināšana Kuldīgas novada sporta 
skolas vajadzībām

01.12.2016.

SIA “Sabiedriskais autobuss”: 
14 vietas 0,65 EUR par 1 km;  
SIA “Mētra A”: 
16 vietas 0,49 EUR par 1 km; 
26 vietas 0,70 EUR par 1 km;  
SIA “Smārdes AL”: 
49 vietas 0,89 EUR par 1 km

Būvprojekta “Skatu tornis ar trošu ceļu 
pāri Ventas upei, Kuldīgā” izstrāde un 
autoruzraudzība

06.12.2016.
Personu apvienība, kas sastāv no 
SIA “Maaja” un SIA “Ežu tornis”; 
41 100 EUR bez PVN

Būvprojekta “Gājēju un velobraucēju 
tilts pāri Riežupei” izstrāde un 
autoruzraudzība

12.12.2016.
Baltijas mākslīgo būvju 
projektēšanas birojs “Vektors T” 
SIA; 14 980 EUR bez PVN

Atklāts konkurss “Papildus darbi objektā 
“Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 
6, Kuldīgā. 1. un 3. kārta””

22.12.2016. SIA “Abora”; 698 011,24 EUR bez 
PVN

Kuldīgas novada pašvaldības 14 
grants ceļu rekonstrukcijas būvprojektu 
ekspertīžu veikšana

23.12.2016. SIA “Vertex projekti”; 29 411 EUR 
bez PVN 

divās skolās mācīsies citādāk
divas Kuldīgas novada skolas – 
Kuldīgas centra vidusskola un 
pelču speciālā internātpamat-
skola-attīstības centrs ieguvušas 
iespēju būt starp pirmajām 
skolām latvijā, kurās aprobēs 
jauno kompetenču pieejā balstī-
to vispārējās izglītības saturu.

Kopumā Latvijas pašvaldības 
šim projektam bija pieteikušas 235 
skolas, no kurām Valsts izglītības 
satura centrs atlasīja 100 izglītības 
iestādes, vērtējot skolu motivāciju 
dalībai projektā un Latvijas ģeo-
grāfisko pārklājumu plānošanas 
reģionu griezumā. Projektā izstrādās 
un aprobēs jauno mācību saturu, 
kura mērķis ir labāk sagatavot 
bērnus dzīvei un darbam mūsdienu 
mainīgajā pasaulē, lai viņi spētu 
izmantot zināšanas, prasmes un 

paust attieksmi, risinot problēmas 
mainīgās, reālās dzīves situācijās. 
Nepieciešams, lai mācību procesam 
būtu ciešāka sasaiste ar reālo dzīvi 
un darba tirgus prasībām. Projektā 
apmācīs arī pedagogus un veidos 
mācību un metodiskos līdzekļus 
izglītības satura apguvei.

Kuldīgas Centra vidusskola ir 
novada lielākā skola pēc skolēnu 
skaita, tajā šobrīd mācās 645 skolēni 
un strādā 60 pedagogi. Skolas direk-
tore Brigita Freija ir gandarīta par to, 
ka ir atbalstīta skolas iniciatīva būt 
par jaunā mācību satura ieviešanas 
pilotskolu. Vienlaikus kolektīvs 
izprot, ka jaunā pieeja mācību 
procesam būs izaicinājums un arī 
pedagogiem būs daudz jāmācās un 
jāapgūst. B. Freija ir priecīga, ka 
pēdējos gados arvien biežāk peda-
gogu rindas papildina skolas bijušie 

absolventi.
Savukārt Pelču speciālajā in-

ternātpamatskolā-attīstības centrā 
mācās 193 izglītojamie speciālajās 
izglītības programmās; viņiem ir 
iespēja iegūt trīs profesionālās kva-
lifikācijas – galdnieka palīga, pavāra 
palīga un mežstrādnieka. “Esmu 
gandarīta, ka mūsu skola ir novēr-
tēta kā atbilstoša programmas ap-
robācijai. Reģionā tika izvēlēta tikai 
viena speciālā skola, un tas ir augsts 
novērtējums mūsu paveiktajam dar-
bam,” sacīja skolas direktore Ināra 
Oļena. Skolas kolektīvs vienmēr ir 
atvērts inovatīvām idejām, gatavs 
mācīties, kā arī dalīties pieredzē ar 
citām izglītības iestādēm.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Ja 2017. gads ir īpašs jūsu ģimenes kāzu jubilejas gads,
Kuldīgas novada Dome
aicina to svinēt kopīgā 

Ģimeņu ballē
sestdien, 11. martā, 

Kuldīgas kultūras centrā no 19.00 līdz 2.00.

Būsim priecīgi sveikt Ceriņu kāzu (5 gadu), Rožu (10 
gadu), Dzintara (15 gadu), Saules (20 gadu), Sudraba (25 

gadu), Pērļu (30 gadu), Koraļļu (35 gadu), Rubīna (40 
gadu), Safīra (45 gadu) un Zelta kāzu (50 gadu) jubi-
lārus, kurus gaidīsim ierodamies kopā ar vedējiem vai 

draugu ģimeni.

Vakaru vadīs Dailes teātra aktieris Ģirts Ķesteris. 
Spēlēs grupa “Sapņu pietura”. 

Būs iespēja nofotografēties Kristīnes Šimpermanes īpaši 
noformētā fotosalonā.

Par dalību pasākumā lūdzam informēt no 
1. līdz 10. februārim, piesakoties 

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā, 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Vietu skaits ir ierobežots.

Dalības maksa – 12 EUR no personas. 
Ieeja ģimeņu ballē ar ielūgumiem, 

kurus varēs saņemt Dzimtsarakstu nodaļā.

Informācija pa tālruni 63323845; 27020765, 
e-pasts: ilona.kestere@kuldiga.lv.

Ēnu diena arī Kuldīgas novada Domē
Kuldīgas novada dome arī šogad 
piedalīsies karjeras izglītības 
akcijā “Ēnu diena”, kas notiks 
15. februārī.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa, vietnieks 
Aleksandrs Lange, izpilddirektore 
Ilze Dambīte-Damberga un citi 
speciālisti “ēnas” gaidīs 15. februārī. 
Pieteikties var līdz 13. februārim pa 

tālruni 63350100.
Ēnu dienas akcijā kā “ēnu de-

vējs” var piedalīties jebkurš uzņē-
mums, organizācija vai institūcija, 
bet par darbinieka “ēnu” var kļūt 
ikviens 1.–12. klases skolēns.

Jauniešu biznesa un karjeras iz-
glītības veidotājs, biedrība “Junior 
Achievement Latvija” šo karjeras 
izglītības pasākumu organizē jau 
16. gadu. Ēnu dienā skolēni visā 

Latvijā apmeklē kādu darbavietu 
un vēro interesējošās profesijas 
pārstāvja darba ikdienu. Karjeras 
izglītības pasākuma mērķis ir 
iepazīstināt skolēnus ar dažādu 
profesiju un nozaru prasībām un 
specifiku, lai palīdzētu jauniešiem 
izdarīt karjeras izvēli.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra
“KuldīGaS Novada MuzejS”, reģ. nr. 90000035779,

izsludina konkursu uz vakanto MuzejpedaGoGa amatu uz noteiktu laiku.

Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība, vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze, svešvalodu zināšanas, 
labas komunikācijas spējas, prasme strādāt komandā.
Galvenie pienākumi: izstrādāt muzeja izglītojošā darba stratēģiju, plānot, organizēt un vadīt muzejpedagoģiskās 
programmas, veidot sadarbību starp muzeju un izglītības iestādēm, nevalstiskām organizācijām un citām 
institūcijām.
Piedāvājam: iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros, skaistu darba vidi, stabilu un 
regulāru atalgojumu.
Konkursa pretendentam jāiesniedz: pieteikums/motivācijas vēstule, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu kopijas.

Dokumentus iesniegt elektroniski līdz 3. februārim e-pastā: kuldigasmuzejs@inbox.lv.

Kuldīgas Biznesa inkubators 
aicina iesaistīties aktivitātēs un 

apmeklēt seminārus
Sākot ar februāri, latvijas investīciju un attīstības aģentūras (liaa) 
Kuldīgas Biznesa inkubators vienlaikus ar aizsākto semināru sēriju 
plāno sākt jaunas aktivitātes, kurās aicina piedalīties ne tikai paš-
reizējos un potenciālos, bet arī nākotnes uzņēmējdarbības veicējus – 
izglītības iestāžu audzēkņus.

Domājot ilgtermiņā un ņemot 
vērā nākamās paaudzes nozīmīgo 
lomu Alsungas, Skrundas un Kul-
dīgas novada, kā arī visas Latvijas 
attīstībā, jauniešu iesaistīšana Kul-
dīgas Biznesa inkubatora rīkotajos 
pasākumos veicinās iesaistīto izprat-
ni par uzņēmējdarbību un tās lomu 
novadu un valsts ekonomiskajā un 
sociālajā attīstībā. 

9. februārī mūsu telpās (Pilsētas 
laukumā 4) aizsākam ikmēneša 
iedvesmas un motivācijas sēriju 
“Iedvesmas stāsti”. Potenciālajiem 
un pašreizējiem Kuldīgas Biznesa 
inkubatora dalībniekiem tos stāstīs 
mentori un savas jomas speciālisti. 
Uzņēmēji dalīsies savā pieredzē par 
to, kāds bijis viņu biznesa ceļš – no 
uzņēmējdarbības sākuma līdz šo-
dienai. Uz pirmajiem “Iedvesmas 
stāstiem” esam aicinājuši Santu Cini 
(“Goldingen Room” īpašnieci).

Sadarbībā ar Kuldīgas novada 
pašvaldību Biznesa inkubators turpi-
na semināru sēriju, lai informētu un 
iedrošinātu Alsungas, Skrundas un 
Kuldīgas novada jaunos uzņēmējus, 

palīdzot noskaidrot līdz šim neiz-
prasto un atsvaidzināt jau zināmo. 
Ņemot vērā lielo interesi par pirmo 
semināru “Uzņēmējdarbības veidu 
un nodokļu “pielaikošana””, uz 
kuru bijām aicinājuši Uzņēmumu 
reģistra un Valsts ieņēmumu dienes-
ta pārstāvjus, semināros turpināsim 
skaidrot uzņēmējdarbības pamatjau-
tājumus, kas aktuāli arī pašreizējiem 
uzņēmumiem. 

Nākamais seminārs 16. febru-
ārī plkst. 14.00 būs par svarīgiem 
darba tiesību un darba aizsardzības 
jautājumiem, par drošu, veselībai 
nekaitīgu darba vidi un korektām 
darba tiesiskām attiecībām. Par šo 
tēmu stāstīs Kurzemes reģionālās 
Valsts darba inspekcijas Saldus biroja 
vadītājs, galvenais valsts inspektors 
Andris Saulītis. Savukārt semināra 
otra tēma būs aktuāla visiem tiem, kuri 
savu uzņēmējdarbību plāno saistīt ar 
pārtikas ražošanu, pārstrādi un tirdz-
niecību. Minēsim tikai dažus aktuālus 
jautājumus: kuras darbības ir jāreģis-
trē Pārtikas un veterinārajā dienestā 
(PVD), pārtikas preču marķējums 

un eksportam paredzēto kravu serti-
fikācija. Par šiem un citiem ar PVD 
saistītiem jautājumiem stāstīs PVD 
valsts pārtikas inspektore Arita Ķuņķe.

Un visbeidzot – tuvojoties pava-
sarim un gaidot, lai uzzied jaunie 
dabas pumpuriņi, Kuldīgas Biznesa 
inkubators aizsāk sadarbību ar 
visu trīs novadu Skolēnu mācību 
uzņēmumiem (SMU), skolēniem 
ekonomikas stundu ietvaros, RPIVA 
komerczinību novirziena studentiem 
un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma audzēkņiem. 23. februārī 
LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora 
vadītājs Ņikita Kazakēvičs Kuldīgā 
vadīs uzņēmējdarbības un inovāciju 
darbnīcu skolēniem, lai veicinātu 
jauniešu interesi par uzņēmējdarbību 
un viedām tehnoloģijām. Pirmās 
darbnīcas tiks realizētas kopā ar 
Kuldīgas Centra vidusskolas SMU, 
10. klašu audzēkņiem un RPIVA 
komerczinību studentiem. 

Sīkāka informācija par Kuldīgas 
Biznesa inkubatora rīkoto pasākumu 
datumiem, laikiem un to norises vie-
tām būs pieejama Kuldīgas Biznesa 
inkubatora “Facebook” lapā, kā arī 
Kuldīgas novada mājaslapā www.
kuldiga.lv un laikrakstā “Kurzem-
nieks”.

LIaa Kuldīgas Biznesa inkubatora 
komanda

Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu 
var saņemt elektroniski

Kuldīgas novada pašvaldības 
Nekustamo īpašumu nodaļa aici-
na nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājus aktīvāk izmantot 
iespēju saņemt maksāšanas pazi-
ņojumus e-pastā, atsakoties no to 
turpmākas saņemšanas pa pastu 
papīra formā.

Pašvaldības speciālisti uzsākuši 
2017. gada nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumu 
sagatavošanu, kas jāizsūta nodokļa 
maksātājiem līdz 15. februārim. 

Sagatavojot maksāšanas paziņo-
jumus papīra formā un piegādājot 
tos norādītajā adresē, ik gadu tiek 
patērēts ievērojams papīra apjoms 
un arī nozīmīgi pašvaldības naudas 
līdzekļi. Šos resursus var ietaupīt, 
ja maksāšanas paziņojumi nodokļa 
maksātājiem tiek izsūtīti elektronis-

ki – uz norādīto e-pastu. 
Pieteikties paziņojuma saņemša-

nai elektroniski var:
• reģistrējoties portālā www.

epakalpojumi.lv (nepieciešams auto-
rizēties, piemēram, ar internetbankas 
starpniecību); 

• ierodoties personīgi Nekustamo 
īpašumu nodaļā, Pilsētas laukumā 2, 
Kuldīgā, un aizpildot iesniegumu 
pašvaldībai;

• nosūtot vēstuli e-pastā: elina.
senhofa@kuldiga.lv. Vēstulē jāno-
rāda nekustamā īpašuma adrese un 
nodokļa maksātāja vārds, uzvārds un 
personas kods.

Lai saņemtu maksāšanas paziņo-
jumu par 2017. gadu elektroniski, 
iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 
līdz šī gada 31. janvārim.

Kuldīgas novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu nodaļa 

Pielikums Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2016/18 
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 

sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. 
p.k. Pakalpojuma veids* Mērvienība Cena bez 

PVN (EUR)

1. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A4 formāta  melnbalta lappuse gab. 0.07

2. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A3 formāta  melnbalta lappuse gab. 0.14

3. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A4 formāta  krāsaina lappuse gab. 0.44

4. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A3 formāta  krāsaina lappuse gab. 0.82

5. Dokumentu iesiešana gab. 1.66

6. Dokumentu laminēšana, A4 formāts gab. 0.50

7. Dokumentu laminēšana, A3 formāts gab. 0.90

8. Attēla un teksta skenēšana – viena vienība gab. 0.14

9. Semināra zāles īre stunda 12.00

10. Semināra zāles īre atlaide 50% mācībām stunda 6.00

Piezīme. Maksa par pakalpojumiem netiek aplikta ar PVN. 

Saistošie noteikumi Nr. 2016/18 “Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras 
„Kuldīgas Galvenā bibliotēka” maksas pakalpojumi”

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto 
daļu.
Šie saistošie noteikumi nosaka Kuldīgas novada pašvaldības 
aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” (turpmāk – Aģen-
tūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi 
(pielikumā).

Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem 
skaidras naudas norēķinu veidā Aģentūras kasē vai bez-
skaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.
Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus 
Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām 
budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, 

kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu 
saistītu izdevumu samaksai.
Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes 
ievērošanu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pub-
licēšanas Kuldīgas novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 

„Kuldīgas Novada Vēstis”.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Kuldīgas 
novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2012/27 „Kuldīgas 
novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 
maksas pakalpojumi” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 
2012. gada 25. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 14, p.37.)) 

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Publisko aģentūru likuma 17. panta otrajā daļā noteikts, ka 
pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot 
maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu 
cenrādi, bet 17. panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldības 
aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina 
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka maksas pakalpojumu izcenojumus 
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā „Kuldīgas Galvenā 
bibliotēka”.
Iepriekš apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2012/27 „Kuldīgas 
novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 
maksas pakalpojumi” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2012. 
gada 25. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 14, p.37)), taču laika 
gaitā  mainījušās izmaksas, mainoties elektroenerģijas cenām, 
atalgojumiem u. c. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Maksas par pakalpojumiem iekasēšana papildina budžeta 
ieņēmumus

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

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav attiecināms

aicina pieteikties Vītolu 
fonda stipendijām

12. klašu skolēni līdz 1. martam 
aicināti pieteikties vītolu fonda 
administrētajām stipendijām 
2017./2018. mācību gadam.

Lai pretendētu uz stipendiju, kan-
didāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles 
vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam 
no šiem noteikumiem: jaunietis ir 
no maznodrošinātas ģimenes, ir 
bārenis vai viņu audzina viens no 
vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, 
sasniegti izcili panākumi mācību 
olimpiādēs.

Kandidātam jāiesniedz anketa, 
CV, motivācijas vēstule, rekomen-
dācijas vēstules no skolas direktora 
un sociālā darbinieka, kā arī citi do-
kumenti. Pilsētā dzīvojošie jaunieši 
rekomendācijām var pieteikties pie 
“Sociālais atbalsta – resursu centrs” 
vadītājas, sociālās darbinieces Agne-
ses Inapšas, Liepājas ielā 37, Kuldīgā 
(tālr. 63323427), bet bērni, kuri dzīvo 
Kuldīgas novada pagastos, – pie sava 

pagasta pārvaldes sociālā darbinieka.
Vītolu fonda administrēto stipen-

diju apmērs ir  no 1500 EUR mācību 
gadā (150 EUR mēnesī, ko izmaksā 
no septembra līdz jūnijam). 

2016./2017. mācību gadā ar Vī-
tolu fonda administrēto stipendiju 
atbalstu studē 661 jaunietis. Patlaban 
Vītolu fonds administrē 183 Latvijas 
uzņēmumu, organizāciju, fondu, kā 
arī privātpersonu no Latvijas, ASV, 
Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, 
Venecuēlas, Vācijas, Dānijas un 
Zviedrijas dibinātās stipendijas. Kopš 
2002. gada stipendiju ir saņēmuši 
vairāk nekā trīs tūkstoši jauniešu no 
visiem Latvijas novadiem. Daļa no 
viņiem jau ir atgriezušies fondā kā 
ziedotāji, īstenojot tā vēlējumu: “Ar 
izglītību iegūt dzīvē tādu līmeni, lai 
vēlāk varētu palīdzēt citiem.”

Pieteikuma anketa un plašāka in-
formācija: www.vitolufonds.lv.

SIGnETa LaPIŅa,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Vairākas speciālbalvas pasniedza arī paš-
valdības sadarbības partneri – laikraksts 
“Kurzemnieks” iespēju izvietot reklāmu 

par 100 EUR piešķīra veikalam “Tonis”. SIA “Kur-
zemes Biznesa inkubators” simpātiju balvu 
pasniedza Artim Reimanim, uzņēmuma “Silver 
Note” īpašniekam. Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra Kuldīgas birojs ZS “Apškalni” 
dāvināja atbalstu nākamajam projektam 100 EUR 
vērtībā, AS “Swedbank” simpātijas piederēja 
galdniekam Mārtiņam Ausmanim, AS “SEB ban-
ka” – ZS “Ezergaļi”, Attīstības finanšu institūcijas 
“Altum” Liepājas reģionālais centrs apbalvoja  
SIA “Mana Galdniecība”, bet Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras Kuldīgas Biznesa inkuba-
tors sveica Diānu Panjušenkovu – bērnu izklaides 
centra “Brīnumzeme” radītāju.

Tāpat Kuldīgas novada pašvaldība pasākumā 
pateicās lielākajiem nodokļu maksātājiem pēc 
samaksātās iedzīvotāju ienākuma nodokļa sum-
mas 2015. gadā un lielākajiem nodokļu maksā-
tājiem pēc kopējās samaksāto nodokļu summas 
2015. gadā.

Pēc kopējās budžetā iemaksātās nodokļu mak-
sājumu summas: SIA “Amazone”, SIA “Agroteh-
nika”, SIA “Kuldīgas maizes ceptuve”, SIA “Bērzi 
Plus”, SIA “Baloži & CO”.

Pēc iemaksātās iedzīvotāju ienākumu nodokļu 
summas: SIA “Vizuālā diagnostika”, SIA “Ama-
zone”, SIA “Kuldīgas maizes ceptuve”, SIA “Bēr-
zi plus”, SIA “Kuldīgas tekstils”.

Noslēgumā tika izlozēts iedzīvotājs, kurš 
aizpildījis anketu, izvirzot pretendentu kādā no 
nominācijām; balvu saņēma Līga Gaile. 

Pretendentu pieteikšana konkursam norisinājās 
pērn no 3.  oktobra līdz 15. decembrim. Dalībai 
konkursā bija iespējams pieteikt uzņēmumus 
(uzņēmējus), kuru saimnieciskā darbība norit 
Kuldīgas novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā 
statusa un darbības nozares, individuālā darba 
veicējus, kuri reģistrējuši un veic saimniecisko 
darbību Kuldīgas novadā, uzņēmumus un to 
struktūrvienības, kas Kuldīgas novada teritorijā 
veic saimniecisko darbību, bet reģistrētas citur, 
kā arī amatniekus, kuri ir fiziskas personas un var 
būt arī citu uzņēmumu darbinieki.

Konkursam “Kuldīgas novada uzņēmēju un 
amatnieku gada balva 2016” pieteiktos preten-
dentus izvērtēja īpaši izveidota komisija novada 
Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas vadībā. 
Vērtēšanas komisija apmeklēja apbalvojumiem 
izvirzītos amatniekus un uzņēmumus un tikās ar 
to īpašniekiem un darbiniekiem. 

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

Sveic novada uzņēmējus un amatniekus

 NoMiNācijā “Gada paKalpojuMS BūvNiecīBā” balvu 
saņēma Toms Trubins un viņa SIA “Būvfirma Inbuv”. Kā apakšuzņēmēji 
viņi strādā sporta skolas rekonstrukcijā un baseina celtniecībā, mūzikas 
skolas pārbūvē, Kuldīgas 2. vidusskolas telpu remontā. Vēl ir pāris res-
taurējamu objektu pilsētā un citur. Bet viens no atbildīgākajiem darbiem 
kā apakšuzņēmējam bijusi Kuldīgas Vecā rātsnama rekonstrukcija. Šobrīd 
T. Trubinam ir vairāki uzņēmumi, kopā 37 darbinieki.

 NoMiNācijā “Gada paKalpojuMS” 
balva tika pasniegta IK “Klūdziņa” (saimnieki Zig-
rīda un Guntis Stuceri). Daudzu iecienītais lēnās 
apkalpošanas restorāns darbojas jau 23 gadus un, 
iespējams, ir vissenākā kafejnīca Kuldīgā. Saimniece 
uzteic komandu – darbinieki esot uzticami un kadru 
mainība – neliela. “Klūdziņā” klientiem piedāvā vien-
kāršus ēdienus, maltīti šeit gatavo uzreiz konkrētajam 
klientam. Restorānam ir daudz pastāvīgo klientu.

 NoMiNācijā “Gada jauNaiS uzņĒMuMS” 
balvu ieguva SIA “Mana Galdniecība” (īpašnieks Māris 
Stepanovs). Padures pagasta “Dreimaņu” saimniecības ēkā 
uzņēmums durvis vēris pirms gada. Interese Mārim pamazām 
pārtapusi sirdslietā. Pašlaik uzņēmumā strādā četri vīri. Darba 
netrūkstot. Klienti par viņiem uzzinot gan viens no otra, gan 
sociālajos tīklos, esot arī sava mājaslapa.

 NoMiNācijā “Gada iNveStīcija” tika godalgota graud-
kopības saimniecība SIA “Upeskalni AB” Padures pagastā. Īpašnieki 
Baiba  (attēlā) un Arvis un Mikāli. Savukārt nominācijā “Gada Mece-
NātS” – apbalvojumu saņēma SIA “Rietumu nafta”, valdes priekšsēdētājs 
Toms Egle.

Šogad pirmais tradicionālais 
sudraba karotīšu pasniegšanas 
pasākums notika 10. janvārī. uz 
to tika aicināti 42 jaundzimušie. 

Svinīgajā pieņemšanā Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa karotītes pasniedza 21 mei-

tenītei un tikpat daudziem puisīšiem. 
Šo bērniņu dzimšana Kuldīgas nova-
da Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 
no 2016. gada 1. novembra līdz 31. 
decembrim.

16 ģimenēs reģistrētais mazulis ir 
pirmais bērns, 16 ģimenēs – otrais, 

trīs ģimenēs – trešais, sešās ģimenēs – 
ceturtais un vienā ģimenē –  piektais.

Populārākais vārds jaundzimuša-
jiem zēniem ir Adrians (2), pārējie pui-
sīši un meitenītes tikuši katrs pie sava 
un vienīgā vārdiņa. Divām meitenēm 
vecāki ir izvēlējušies divus vārdus: 

Sāra Magdalēna un Paula Betija.
Mazuļus un vecākus sveica E. 

Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 
koncertmeistare Stella Pavloviča un 
saksofona spēles skolotāja Līga Alek-
sandra Jāvalde. Pasākums noslēdzās ar 
kopīgu fotografēšanos Rātsnama zālē.

Visi Kuldīgas novada jaundzimu-
šie uz svinīgo pasākumu tiek aicināti 
reizi divos mēnešos, nākamā tikšanās 
būs 2017. gada 14. martā.

ILOna ĶESTErE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

IEVaS BEnEFELDES foto

Novada mazuļiem dāvina karotītes

Kuldīgas novada Domes zālē šogad uz pirmo sudraba karotīšu pasniegšanas pasākumu bija aicināti 42 mazuļi un viņu ģimenes.

(Sākums 1. lpp.)

Mazie futbolisti no 
Kuldīgas novada 
sporta skolas pateicās 
SIA “Stiga RM”, 
īpaši valdes priekš-
sēdētājam Andrim 
Ramoliņam, par jauno 
futbolistu finansiālu 
atbalstu, dāvinot 
ziedus uzņēmuma 
pārstāvei Evijai Grīn-
bergai.
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KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas, teksts un foto

20. janvārī Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžā aizvadītas septītās tradicionālās 
vieglatlētikas sacensības “Kuldīgas Katrī-
nas kauss”, kurās uzstādīti jauni personīgie 
un manēžas rekordi.

Sacensības notika 13 disciplīnās, no ku-
rām sešās uzvaru izcīnīja Latvijas vieglat-
lēti. Sportisti skatītājus priecēja ar jauniem 
rekordiem – Jānis Leitis 400 m skrējienu 
pieveica 47,92 sek., tādējādi uzstādot jaunu 
“Katrīnas kausa” rekordu, savukārt Solo-
mons Bokari no Nīrderlandes ar rezultātu 
6,71 sek. pārspēja iepriekšējo manēžas re-
kordu 60 m skrējienā. Jāpiebilst, ka J. Leitis 
šajās sacensībās uzvaru izcīnīja jau trešo 
reizi. Sieviešu konkurencē 60 m skrējienā 
izcils sniegums bija Sindijai Bukšai, viņas 
rezultāts 7,43 sek. tikai par vienu sekundes 
simtdaļu atpalika no Eiropas čempionāta 
kvalifikācijas normatīva. 400 m skrējienā 
sievietēm 1. vieta lietuvietei Evai Misiu-

naitei (55,28 sek.).
1000 m skrējienā vīriešiem nepār-

spēts palika Alberts Blajs ar rezultātu 
2:26,99 min. Bet sievietēm šajā discip-
līnā labākā ungāriete Kriszta Koszas 
(2:54,23 min.).

Labu rezultātu uzrādīja arī Elvijs Mi-
sāns, kurš tāllēkšanā aizlēca 7,78 m. Viņš 
sacensībās 1. vietu izcīnīja jau sesto gadu 
pēc kārtas. Sieviešu konkurencē labākā iz-
rādījās Māra Grīva 6,10 m., 2. vietā atstājot 
vecāko māsu Laumu Grīvu (5,92 m).

60 m barjerskrējienā visātrāk finišu 
sasniedza lietuvietis  Martins Vrašinsks – 
8 sekundēs. Sieviešu konkurencē uzvara 
Gretai Kerekešai no Ungārijas (8,35 sek.).

Kārtslēkšanā izcils sniegums bija nor-
vēģim Eirikam Greibrokam Dolvem. Viņš 
pārvarēja 5,20 m augstumu. Dalību sacen-
sībās pēdējā brīdī atsauca olimpietis Mareks 
Ārents. Starp sievietēm uzvara ventspilnie-

“Katrīnas kausā” jauni rekordi

cei Ildzei Bortaščenokai, rezultāts 3,75 m.
Augstlēkšanā 1. vieta Marijai Šuļhinai no 

Baltkrievijas (1,81 m). Savukārt Latvijas labā-
kajai sportistei Madarai Onužānei-Siliņai šajā 
disciplīnā 3. vieta (1,77 m).

Sacensībās dalību pieteica un spēkiem mērojās 
arī kuldīdznieki. Ērika Jēkabsone kārtslēkšanā 
pārlēca 2,90 m augstumu, iegūstot 5. vietu, bet 
Mikus Pētersons 60 m skrējienā ar rezultātu 
7,25 sek. ierindojās 13. vietā.

“Kuldīgas Katrīnas kausā” šogad pulcējās 
162 labākie vieglatlēti no 12 valstīm. Sacensī-
bas organizēja Kuldīgas sporta skola, Kuldīgas 
novada Dome, Kuldīgas sporta klubs “Katrīna”, 
Latvijas Vieglatlētikas savienība.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

marEKa GaĻInOVSKa foto

Elvijs misāns tāllēkšanā jau sesto gadu izcīnīja 
1. vietu.

jānis Leitis uzstādīja jaunu “Kuldīgas Katrīnas kausa” rekordu 400 m skrējienā.

Sindija Bukša 60 m skrējienā tikai par sekundes 
simtdaļu atpalika no Eiropas čempionāta 
kvalifikācijas normatīva.

Sumina labākos kultūras darbā
24. janvārī Kuldīgas kultūras cen-
trā uz tradicionālo Kuldīgas novada 
kultūras darbinieku dienu pulcējās 
novada kultūras darbinieki un ama-
tiermākslas kolektīvu vadītāji. 
izvērtējot 2016. gadā paveikto, tika 
sumināti labākie sasniegumi 25 nomi-
nācijās.
Kultūras darbiniekus profesionālajos 
svētkos ar koncertu priecēja “Mirage 
jazz orchestra” un dziedātājs andris 
Ērglis.

atzinību par teicamu veikumu un labākajiem sasniegumiem 2016. gadā saņēma:

nominācijā “Gada būve kultūrā“ – Kuldīgas Vecais rātsnams, 
projekta komanda Dace Reinkopa, Annija Stūrmane un 
Elīna Orna;
nominācijā “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana” 
– projekts “Ūsiņi jeb Zirgu diena Ķoniņos 2016”, biedrība 
“Dižavots” no Turlavas, Eva Muižniece, Juris Vītols;
nominācijā “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” – 
restaurators Jānis Mertens – par ieguldījumu restaurācijas 
prasmju un iemaņu saglabāšanā un attīstībā;
nominācijā “Ciltstēvu godināšana” – Ēvalda Valtera pieminek-
ļa atklāšanas pasākums – teatralizēts uzvedums, režisore 
Daiga Pirtniece;
nominācijā “Māksla pilsētvidē” – starptautiskais stikla mākslas 
simpozijs “Eco Glass”, producente Iveta Brence; 
nominācijā “Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” – trīs 
laureāti:
- Kuldīgas kultūras centra jauktais koris “Ventava” (45 gadu 
jubileja), diriģente Maruta Rozīte, 
- Kuldīgas kultūras centra tautas lietišķās mākslas studija 
“Varavīksne” (50 gadu jubileja), vadītāja Daiga Jansone,

- Kuldīgas kultūras centra tautas lietišķās mākslas studija 
“Ķocis” (45 gadu jubileja), vadītāja Daina Grundmane;
nominācijā “Gada notikums kultūrā” – Kurzemes Dziesmu 
svētki, radošā komanda – mākslinieciskā vadītāja Ilze Valce 
un režisore Nellija Kleinberga;
nominācijā “Skaistākā egle Latvijā” – māksliniece Inese 
Sulojeva un radošā komanda;
nominācijā “Inovācijas un pieejamība muzejā” – Kuldīgas 
novada muzejs, direktore Dace Bumbiere-Augule – par 
nomināciju Eiropas muzeju gada balvai; 
nominācijā “Gada balva kultūrtūrismā” – Padures muižas 
modināšanas pasākums “Cecīlijas menuets”, īpašnieks 
Jānis Lazdāns;
nominācijā “Profesionālās mākslas pieejamības veicināšana”   
izstāžu kurators Uldis Pētersons par veiksmīgu profesionālās 
mākslas izstāžu ciklu organizēšanu Kuldīgā;
nominācijā “Gada saiets” – 3x3 nometne Pelčos, Daiga un 
Aldis Bitenieki; 
nominācijā “Kultūras pasākums – gada debija” – teātra fes-
tivāls “Teātris ir visur”, producenti – nodibinājums “Skatuves 

Mākslas Producentu fonds”, Dana Čerņecova; 
nominācijā “Veiksme un sadarbība” – nodibinājums “Via 
Cultura”, Dace Bluķe, Ilze Dimza – par veiksmīgu sadarbību 
mūzikas piedāvājuma veidošanā un koncertdzīves bagāti-
nāšanā Kuldīgā;
nominācijā “Gada kultūras pasākums pagastos” – “Lieldienas 
Valtaiķos”, biedrība “Kopā cits citam”, Podnieku ģimene – par 
vietējās kopienas stiprināšanas pasākumiem;
nominācijā “Kuldīgas sajūtas” – pasākumu sērija “Muzikālie 
vakari restorānā “Bangerts””, producente Anda Šīmane; 
nominācijā “Gada bibliotekārs” – Turlavas pagasta bibliotēkas 
vadītāja Sandra Brantevica – par aktīvu darbošanos un rūpēm 
par Turlavas pagastā augošo dižkoku Ciemgaļu mežābeli;
nominācijā “Gada inovatīvākais kultūras notikums” – Dzejas 
dienas Kuldīgā 2016, producente Ance Priede;
nominācijā “Radošās industrijas” – SIA “DTT SOLUTIONS”, 
Artis Reimanis – par tehnisko atbalstu kultūrai;
nominācijā “Kultūras lieldraugs” – Kuldīgas attīstības aģentū-
ras projektu speciāliste Annija Stūrmane – par regulāru darbu, 
rakstot kultūras projektus, veicinot starptautisko sadarbību un 

brīvprātīgo apmaiņas programmas;
nominācijā “Gada muzejnieks” – Mārīte Salmiņa – par 
rūpēm, par kārtību un tīrību Kuldīgas novada muzejā 50 
gadu garumā; 
nominācijā “Gada balva kultūrā” – Līga Brence – par kultūras 
nozarei veltītu darba mūžu;
nominācijā “Gada balva kultūrizglītībā” – Ernesta Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skolas klavierspēles skolotāja un koncert-
meistare Marta Ozoliņa – par ilggadēju darbu jauno mūziķu 
izglītošanā.
Kā ierasts, kultūras darbinieku diena ir tā reize, kad kolēģi 
sumina jubilārus, kuri aizvadītajā gadā svinējuši apaļas darba 
jubilejas. Šajā reizē apsveikumus saņēma novada bibliotēku 
darbinieces Irma Grīnberga (nostrādāti 45 gadi), Rasma 
Puriņa (40) un Gunta Zingberga (20), muzejnieces Mārīte 
Salmiņa (50) un Alise Volanska (40), rakstniece un amatier-
teātra režisore Dace Priede (35), mūzikas pedagoģe Marta 
Ozoliņa (35), deju skolotāja Zita Serdante (35) un ilggadēja 
kultūras iestāžu grāmatvede Līga Jansone (25).

Ilzi Valci, 
Kurzemes 
Dziesmu svētku 
māksliniecisko 
vadītāju, sveica 
nominācijā 
“Gada notikums 
kultūrā”.

Līga Brence  
kultūras jomā 

nostrādājusi 
40 gadus.
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Kuldīgas novada pašvaldība uzsākusi 
jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras administrēto projektu “pro-
ti un dari!”.

Piedaloties projektā, jaunieši iegūst men-
toru regulāru individuālu atbalstu (vismaz 20 
stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru 
motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasā-
kumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu 
sasniegšanu; iesaistoties dažādās programmas 
aktivitātēs; neformālās un ikdienas mācīšanās 
aktivitātes; speciālistu konsultācijas; iespēju 
piedalīties pasākumos (nometnēs, seminā-
ros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos); 
brīvprātīgā darba aktivitātēs; iesaistīšanos ne-
valstisko organizāciju un jauniešu centru akti-
vitātēs, pasākumos un projektos; ekskursijās uz 
uzņēmumiem vai īslaicīgā praksē uzņēmumā 
(aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai 
izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai 
apgūt arodu pie amata meistara); iesaistīties 
vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.

Šis projekts tika uzsākts 2016. gada jūnijā, 
lai apzinātu NEET jauniešus, t.i., jauniešus, 
kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem, izzinot viņu 
vēlmes un intereses, iesaistot izglītībā, darba 
vidē vai sabiedriskās aktivitātēs. 2016. gadu 
noslēdzot, varam teikt, ka projekts ir veik-
smīgi sācies – pašlaik individuālo pasākumu 
programmās ir iesaistījušās četras jaunietes. Ir 
izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Kuldīgas 
novada Bērnu un jauniešu centru, Kuldīgas 
novada pašvaldības aģentūru “Sociālais die-
nests” un pagastu sociālajiem darbiniekiem, 
Kuldīgas Galveno bibliotēku. Meitenes 
iesaistās visdažādākajās aktivitātēs – zīmē-
šanā, telpu dekorēšanā un digitālo prasmju 
apgūšanā, viņas piedalījušās arī Kuldīgas 
jauniešu aktivitātēs, piemēram, Ziemassvētku 
pasākumā Jauniešu mājā kopā ar iniciatīvu 
grupu “Kaktuss” gatavoja piparkūkas un 
picas, spēlēja spēles un skatījās filmas.

Ja jūsu redzeslokā ir jaunieši, kuri atbilst 

Skolotājas Martas Ozoliņas jubilejas koncerts
28. janvārī 13.00 Kuldīgas 
Mākslas namā e. vīgnera Kul-
dīgas mūzikas skolas skolotāja 
Marta ozoliņa ar koncertu 
svinēs skaistu dzīves jubileju.

Koncertā jubilāre muzicēs kopā 
ar vistuvākajiem cilvēkiem, uz-
stāsies skanīgais Ozoliņu ģimenes 

ansamblis – Marta Ozoliņa (klavie-
res), Elīza Ozoliņa (ģitāra), Katrīna 
Ozoliņa (vijole, bass), Agate Ozo-
liņa (čells), Pēteris Ozoliņš (čells), 
Matīss Ozoliņš (saksofons, flauta), 
Anita Čirkše (flauta). Programmā 
iekļautas melodijas klasiskā un 
džeza stilā.

M. Ozoliņai pedagoģiskajā darbā 
aizritējuši jau 35 gadi. Viņa ir iemī-
ļota un cienīta kolēģu, audzēkņu un 
viņu vecāku vidū. Audzēkņi atzīst: 
“Skolotāja ir sirsnīga, mīļa un vien-
mēr saprotoša.” 

Vēl jubilāre paspēj veidot skolas 
vēstures hroniku, būt koncertmeis-

tare koriem “Cantus” un “Venta-
va”, koncertēt gan kā pianiste, gan 
ērģelniece.

Jautāta, kā viņa to visu paspēj, 
turklāt ļoti labi, Marta atbildēja: “Es 
cenšos darbus sadalīt. Daru to, kas 
konkrētajā brīdī ir svarīgākais. Kad 
tas ir izdarīts, daru nākošo svarīgā-

ko.” Šajā domā ir vērts ieklausīties.  
Sarunāties ar Martu vienmēr ir 
interesanti un rosinoši.

Visi mīļi aicināti uz jubilejas 
koncertu!

VaIra LEITE, 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja

Izsludināts projektu konkurss 
biedrībām un nodibinājumiem
Kurzemes Nvo atbalsta centrs 
līdz 2. februārim pieņem 
pieteikumus projektu konkur-
sa “iesaisties Kurzemē!” trīs 
atbalstāmajās darbības jomās 
– “pilsoniskās sabiedrības ini-
ciatīvas lv100”, “Starpkultūru 
dialogs” un “Mazākumtautību 
Nvo atbalsts”. 

Jomā “Pilsoniskās sabiedrības 
iniciatīvas LV100” tiks atbalstītas 
aktivitātes, kas palīdz sasniegt Lat-
vijas valsts simtgades svinību virs-
mērķi “Stiprināt Latvijas sabiedrības 
valstsgribu un piederības sajūtu savai 
valstij, rosinot pašorganizējošus pro-
cesus un sadarbību”, ar to saprotot ak-
tivitātes, kas veicina vietējo cilvēku 
iesaistīšanos savas kopienas dzīves 
apstākļu un kvalitātes uzlabošanā; 
cilvēka, kopienas un valsts izaugsmi 
un ilgtspēju; Latvijas cilvēku talantu, 
izcilības, uzņēmīguma un sasniegu-
mu apzināšanu un iedvesmošanos no 
tiem; paaudžu saikņu stiprināšanu, 
bērniem un jauniešiem uzņemoties 
līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību; 
valstiskuma veidošanos, attīstību un 
saglabāšanu; vēstures izpēti un tās 
rezultātu mūsdienīgu komunikāciju 
savā apkaimē.

Jomā “Starpkultūru dialogs” ir 
atbalstāmas aktivitātes, kas sekmē 
saliedētas un vienotas sabiedrības 
attīstību Kurzemē, Latvijā kopumā 
un kurās kā pamata mērķa grupa ir 
latvieši, veicinot to komunikāciju, 
izpratni un zināšanas par/ar cittau-
tiešiem Latvijā un cittautiešiem 
Latvijā par/ar latviešiem, piemēram, 
aktivitātes, kas uzlabo savstarpējo 

komunikāciju, izpratni un zināša-
nas sabiedrībā par dažādu tautību 
pārstāvjiem un to kultūru Latvijā, 
kā arī aktivitātes, kas mazina ste-
reotipus un neiecietību sabiedrībā 
par dažādu tautību pārstāvjiem un 
to kultūru Latvijā.

Jomā “Mazākumtautību NVO 
atbalsts” ir veicināmas aktivitātes, kas 
rosina Latvijas mazākumtautību iden-
titātes un kultūras mantojuma sagla-
bāšanu un attīstību, radošo kolektīvu 
darbību, tradīciju un folkloras attīstī-
bu, pilsonisko līdzdalību un sadarbību, 
Latvijas romu kopienas integrāciju un 
līdzdalību, sekmējot sadarbību starp 
romu kopienu un pašvaldību un/vai 
sociālajiem partneriem, ņemot vērā 
Latvijas romu integrācijas politikas 
pasākumu kopumu, kā arī Latvijas 
romu kopienas kultūras identitātes 
saglabāšanu un starpkultūru dialogu.

Finansējums vienam projektam 
ir līdz 1600 EUR. Pieteikumi jāie-
sniedz līdz 2. februārim (personīgi, 
pasta zīmogs vai parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu). Projekti 
jārealizē līdz 1. decembrim.

Konkursa nolikums un veid-
lapa pieejama www.kuldiga.lv, 
www. kurzemesnvo.lv.

InESE SILIŅa, 
Kurzemes nVO atbalsta centra 

priekšsēdētāja

Jaunieši mācās un gūst pieredzi

projekta mērķa grupai vai arī paši jaunieši vēlas pieteikties, aicinām 
sazināties ar programmas vadītāju: baiba.grinberga@kuldiga.lv, 
tālr. 28463142.

IVETa DIrŽInInKa, 
Izglītības nodaļas projektu speciāliste

IEVaS KaLTnIECES foto

Projekta “PrOTI un DarI” dalībniece Sintija gatavo kartīti pašapdāvinā-
šanās aktivitātei jauniešu mājā.

20. janvāra pievakarē pilsētas 
dārzā bija pulcējušies novada 
ļaudis, lai atcerētos 1991. gada 
janvāra notikumus, kad nozī-
mīgu objektu aizsargāšanā gan 
rīgā, gan arī Kuldīgā tika celtas 
barikādes. 

Pasākumā piedalījās gan cilvē-
ki, kuri paši pieredzējuši tā laika 
notikumus, gan bērni un jaunieši, 
kuri par to, kas notika, zina vien 
no vecāku, vecvecāku un skolotāju 
stāstiem, lasītā vai dokumentālajās 
filmās redzētā. 

Pašvaldības izpilddirektore Ilze 
Dambīte-Damberga dalījās sa-
vās atmiņās par barikāžu laiku. 
“1991. gada janvāris. Pamostamies, 
tētis ieslēdz radio, un mēs uzzinām, 
kas ir noticis Lietuvā. Sekoja notiku-
mi Latvijā – Rīgā, Kuldīgā. Valdīja 
liels sals, tumsa, izmisums, neziņa, 
bailes, bet tam visam apakšā bija 
liels, skaists sapnis par Latviju. Tas 
mūs visus – lielus un mazus – sildīja. 
Tās ir atmiņas, ko nekad nevar aiz-
mirst,” sacīja I. Dambīte-Damberga. 
Viņa rosināja jauniešus uzklausīt 
vecāku un vecvecāku stāstus par At-
modas laika notikumiem un aicināja 
ikvienu padomāt par to, ko katrs no 

mums var darīt savas Latvijas labā.
Savukārt Kuldīgas Sv. Annas 

evaņģēliski luteriskās baznīcas 
mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics 
vedināja ikvienu apzināties, cik 
lielu un brīnišķīgu dāvanu – savu 
valsti – Dievs mums ir devis, lai 
mēs to aprūpētu un aizstāvētu, un 
saprast, ka nesam par šo dāvanu 
atbildību līdzcilvēku un dāvanas 
devēja priekšā. 

Pasākumu rīkoja Kuldīgas no-
vada Bērnu un jauniešu centrs 
sadarbībā ar novada Domi, muzeju, 
Zemessardzes 45. nodrošinājuma 
bataljonu, Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikumu, jauniešu radošo 
iniciatīvu grupu “Kaktuss”, lai iepa-
zīstinātu jauno paaudzi ar barikāžu 
norisi un informētu par tās ietekmi 
uz Latvijas valsti un tautu, uzklau-
sītu atmiņas un patriotiskās barikāžu 
laikam raksturīgās dziesmas. 

1991. gada janvāra barikādes 
iezīmēja lūzuma punktu Latvijas 
vēsturē, kļūstot par valstiskuma un 
neatkarības nosargāšanas kulminā-
ciju. No 13. līdz 27. janvārim iedzī-
votāji cēla barikādes un apsargāja 
valsts nozīmes objektus Rīgā un 
citviet. Kuldīgai barikāžu notiku-
mos bija īpaša loma. Barikādes šeit 

Zemessargi un iedzīvotāji pulcējās Pilsētas dārzā, lai pie ugunskura atcerētos 1991. gada notikumus.

atceras 1991. gada barikādes

cēla ap raidstaciju un pastu, apjožot 
tos ar lieljaudas tehniku un betona 
bluķiem. 

Latvijas Radio Kurzemes kores-

pondente Silva Bendrāte bija atbil-
dīga par to, lai tad, ja Latvijas Radio 
balss Rīgā apklustu, Kuldīgā veidotu 
neatkarīgu raidstaciju, kuras raidīju-

mi būtu dzirdami arī Zviedrijā. 
KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 

mārketinga un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītājas, teksts un foto
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SPOrTa PaSāKumI janVārĪ un FEBruārĪ

nOmInāCIjaS
Gada sportists – Jānis Šmēdiņš, pludmales volejbols.
Gada treneris – Andris Šmēdiņš, pludmales volejbolista Jāņa 
Šmēdiņa treneris.
Mūža ieguldījums sportā – Jānis Rūtiņš, dambretists, grāmatas 
“Kompozīcijas 64 lauciņu dambretē. Miniatūras” līdzautors.
Sporta klubs – deju un fitnesa studija “VIVA Fitness”, vadītāja 
Jeļena Miezīte.
Tautas sporta pasākums – 15. Turlavas skrējiens, organizatore 
Džanita Freija.
Dalība Eiropas un Pasaules oficiālajos čempionātos
Spēkavīru sports – Māris Rozentāls, Edgars Andersons, Jānis 
Šleckus, Oskars Martužans.
Svaru bumbas celšana – Ingus Leja.
Stenda šaušana – Valdis Kalējs.
Riteņbraukšana – Krists Neilands.
Militārā pieccīņa – Dainis Stepe.

Motokross – Ralfs Reinfelds.
Minifutbols un telpu futbols – Gatis Rožkalns (Latvijas labākais 
pludmales futbolists 2016. gadā), Artūrs Šternbergs, Aleksis 
Bosjanoks, Artūrs Liepiņš, Guntars Rumbenieks, Kristaps 
Priedēns, Maksims Rudskojs, Ričards Vēvers, Renārs Pastars, 
Gatis Šusters, Deniss Vitkovskis, Gatis Jirgensons, Kristers 
Ābele, Niklāvs Dvarons, Uģis Grīniņš (komandas ārsts), Zig-
munds Dvarons (komandas vadītājs).
1.–3. vieta Latvijas republikas oficiālajos čempionātos, 
1.–6. vieta Latvijas IV olimpiādē
Ugunsdzēsības sports – Aleksandrs Štefaņuks, Einārs Jonelis, 
Mārtiņš Ēriks Sokolovskis, Artūrs Alkšņuzariņš, Jānis Maigonis.
Orientēšanās sports un vieglatlētika – Kristaps Bērziņš.
Vieglatlētika – Uģis Jocis.
Novuss – Anita Leja, Aigars Aleksandrovs.
Kikbokss – Igors Afļitunovs.
Riteņbraukšana – Viesturs Lukševics.

Pludmales volejbols – Toms Šmēdiņš, Aleksandrs Solovejs.
Šahs – Nellija Maklakova.
Galda teniss – Jānis Avdjukēvičs, Leonīds Temjaševs.
Pauerliftings – Edgars Peterlevics.
Telpu futbols – Toms Egle, Kaspars Rasmanis, Dāvis Fjodo-
rovs, Raitis Grablovskis, Toms Rozentāls, Uģis Moncevičs, 
Andis Grundmanis, Ginters Liepiņš, Artūrs Cīrulis, Jānis 
Skābardis.
Volejbols – Edvarts Buivids, Mārtiņš Gecs, Kaspars Gertners, 
Māris Grīnbergs, Reinis Grīnbergs, Viktors Koržeņēvics, Māris 
Lancmanis, Agris Leitis, Toms Prokofjevs, Gatis Slavēns, Vlads 
Smirnovs, Nauris Sokolovskis (komandas treneris).
Latvijas izlases dalībnieki
Volejbols – Linda Jakobsone.
Dalība sporta veterānu, Baltijas, Eiropas un Pasaules 
oficiālajos čempionātos, sporta spēlēs
Rogainings – Jānis Pētersons, Pēteris Īvāns, Inese Midrijāne.

Riteņbraukšana – Aigars Zvingulis, Jānis Bruzinskis, Ģirts 
Vēvers, Arvis Sprude.
Šahs – Tamāra Vilerte.
1. vieta Latvijas Sporta veterānu savienības 53. sporta 
spēlēs, Latvijas republikas sporta veterānu oficiālajos 
čempionātos
Vieglatlētika – Ance Bikse, Vilma Gregore, Zenta Jēgere, 
Ludmila Joce.
Orientēšanās sports – Jānis Pommers, Arvīds Teteris, Līga 
Virbule, Odeta Turka, Skaidrīte Otaņķe.
Šahs – Ilze Burkevica.
Sporta atbalstītāji 2016 – SIA “Wide Forest”, SIA “Simra”, SIA 
“Būvfirna INBUV”, SIA “Genus”, SIA “MKM mežs”, SIA “Rietumu 
nafta”, SIA “Vēvers”.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

Sporta laureāts 2016
13. janvārī Kuldīgas kultūras centrā notika pasākums “Sporta laureāts 2016”, kurā pasniedza balvas un sumināja 
labākos Kuldīgas novada sportistus par sasniegumiem un nopelniem aizvadītajā gadā.

Futbola kluba “nikers” spēlētāji saņēma apbal-
vojumu par dalību Eiropas un Pasaules oficiālajos 

čempionātos. Komandu sveica Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un sporta sko-

las direktors agris Kimbors (pirmais no labās).

Īpašais pasākuma viesis bija pludmales volejbolists 
jānis šmēdiņš, kurš tika apbalvots kā Gada sportists.

27.I 12.00 Kurzemes novada atlases sacensības LČ vieglatlētikā U-14; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
27.I 18.00 “Jaunatnes sporta laureāts 2016”; Kuldīgas kultūras centrs, Raiņa iela 21, Kuldīga
28.I 13.00 Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC “Nikers” – SK “Latgols”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
29.I 14.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: Kuldīgas NSS – DBJSS; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
29.I 17.00 Latvijas kausa izcīņa telpu futbolā: FC “Nikers” – TFK “Rēzekne”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
31.I 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības galda tenisā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
2.II 10.00 Latvijas boče sacensības; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
3.II 20.00 Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā U-19: Kuldīgas NSS – “Rockets”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.II 11.00 LJČ volejbolā U-14 meitenēm; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
4.II 13.00 LČ vieglatlētikā U-18 un U-20; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
4.II 14.00 Latvijas 1. līgas čempionāts florbolā: Kuldīga – FK “Lekrings 1”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.II 18.00 Baltijas līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – “Rakvere” VK; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
5.II 11.00 LČ vieglatlētikā U-18 un U-20; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
5.II 14.00 Baltijas līga volejbolā vīriešiem: ASK/ Kuldīga – “Bigbank Tartu”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.II 10.00 Kuldīgas novada atklātās ziemas sporta spēles; KNSS sporta bāzes, Kuldīga
11.II 13.00 Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC “Nikers” – PB “Line/Dinair”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.II 17.00 Baltijas līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – “Jarvamaa” VK; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.II 20.00 Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā U-19: Kuldīgas NSS – “Bauska”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

Sveiks jaunos sportistus 
Tradicionālajā pasākumā “Jaunatnes sporta laureāts” apbalvos un sveiks Kuldīgas novada jau-

nos sportistus vecumā līdz 18 gadiem, kuri piedalījušies Pasaules un Eiropas čempionātos, citās 
starptautiskās sacensībās Latvijas izlases sastāvā, kā arī Latvijas čempionātu 1.–3. vietu ieguvējus. 
Suminās arī jauniešu sporta atbalstītājus – sponsorus.

Laureātus un viesus priecēs “Ziepju burbuļu šovs” un Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra 
dziedātāji.

Jauniešu vecāki, draugi un sporta līdzjutēji aicināti sveikt laureātus!



KInO aFIša

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 26. janvāris

Jaunais gads iesācies ar atskaiti par 
paveikto aizvadītajā gadā – 13. janvāra 
vakarā Kuldīgas kultūras centrā noti-
ka sportistu sumināšanas pasākums 
“Sporta laureāts 2016”, kurā teicām 
paldies un sveicām mūsu novada 
sportistus par sasniegto 2016. gadā. 

 “Gada sportista” un “Gada tre-
nera” titulu ieguva Jānis un Andris 
Šmēdiņi, kuri pārstāvēja Kuldīgas 
novadu sporta četrgades nozīmīgā-
kajā notikumā – RIO olimpiskajās 
spēlēs. Un otro gadu pēc kārtas 
Jānim izdevās FIVB Pasaules rangā 
izcīnīt pirmo vietu – izcils sasnie-
gums, ar kuru mēs varam lepoties. 

Svētku vakarā paldies tika teikts 
IV Latvijas olimpiādes medaļ-
niekiem, Pasaules čempionātu un 
Eiropas čempionātu godalgoto 
vietu ieguvējiem; sumināti labākie 
veterāni – sacensību uzvarētāji un 
nomināciju balvu ieguvēji  Jānis 
Rūtiņš, Džanita Freija un Jeļena 
Miezīte – cilvēki, kuri daudzus ga-
dus darbojas sporta attīstības jomā, 
nododot savas zināšanas jaunajai 
paaudzei un veicinot, popularizējot 
veselīgu dzīvesveidu. Mūsu novada 
lielākā bagātība ir cilvēki, kuri ar 
saviem darbiem nes Kuldīgas vārdu 
tālu pasaulē. Es lepojas ar viņu pa-
veikto 2016. gadā un novēlu tikpat 
daudz enerģijas un spēka šajā gadā, 
tad panākumi neizpaliks.

Sporta dzīve 2017. gadā novadā 
būs piesātināta ar jau tradicionāla-
jiem pasākumiem, notiks “Kuldīgas 
Katrīnas kauss”, “SEB kalnu divri-
teņu maratons”, “Kuldīgas pusma-
ratons”, “Kuldīgas novada ziemas 
un vasaras sporta spēles”, un būs arī 
jaunas motosporta sacensības, pie-
mēram, Baltijas čempionāts enduro.  
Kuldīgas sporta spēļu komandas tur-
pinās startēt Latvijas čempionātos. 
Visa gada garumā iedzīvotāji varēs 
piedalīties dažādos sporta veidos 
novada čempionātos, daudzējādos 
skrējienos, sporta spēļu turnīros.

Organizējot pasākumus, ir svarī-
gi, lai iedzīvotāji saņemtu informā-
ciju, tādēļ esam atjaunojuši mūsu 
mājaslapu www.kuldigasports.
lv,  padarījuši to mūsdienīgāku un 
pārskatāmāku. Šeit un arī sociālajos 
tīklos var uzzināt par visiem jaunu-
miem novada sporta dzīvē.

Tiek plānoti arī ieguldījumi spor-
ta infrastruktūrā. Pateicoties aktīvai 
biedrības “Es par futbolu” darbībai 
un sadarbojoties ar Kuldīgas nova-
da pašvaldību un Latvijas Futbola 
federāciju, A. Grundmaņa stadionā 
šogad tiks ieklāts sintētiskais se-
gums, kas ļaus spēlēt futbolu jaunā 
līmenī un kvalitātē.

Novēlu mums būt aktīviem un 
piedalīties dažādās sacensībās un 
turnīros, lai kopā veidotu veselu un 
laimīgu sabiedrību!

aGrIS KImBOrS, 
Kuldīgas novada sporta skolas 
direktors

Sportiskā 
novadā – 

sportiski ļaudis

Sv. 29.I 14.00 BaLErĪna
Sv. 29.I 16.00 2016, Francija, Kanāda
P. 30.I 17.30 Ilgums 1’29
O. 31.I 16.00 Animācijas ģimenes 
O. 31.I 18.00 filma
T. 1.II 17.30 Filma dublēta
C. 2.II 16.00 latviešu valodā 
C. 2.II 18.00 U

Sv. 29.I 18.00 xXx: rEaKTIVĒTS
P. 30.I 19.30 2016, ASV
O. 31.I 20.00 Ilgums 1’47
T. 1.II 19.30 Asa sižeta piedzīvojumu 
C. 2.II 20.00 filma, trilleris 12+

S. 4.II 13.00 SVInGErI
S. 4.II 15.00 2016, Latvija
Sv. 5.II 12.00 Ilgums 1’25
Sv. 5.II 14.00 Komēdija 
P. 6.II 18.00 16+
P. 6.II 20.00 Ir iespēja rezervēt vietas uz seansu pa tālr.
O. 7.II 20.00 29542242 (darbdienās 9.00–18.00, 
T. 8.II 18.00 brīvdienās stundu pirms seansa)

S. 4.II 17.00 LĪDZ PĒDĒjam
Sv. 5.II 18.00 2016, ASV, ilgums 1’57
O. 7.II 18.00 Drāma, biogrāfija, sports
C. 9.II 20.00 12+

S. 4.II 19.00 nEKaD nESauC VIŅu VārDā
Sv. 5.II 16.00 ASV, 2017, ilgums 1‘36
T. 8.II 20.00 Trilleris, šausmu filma
C. 9.II 18.00 12+

Piektdien, 3. februārī, 19.00 – jolandas Suvorovas jubilejas superšovs “91,5 minūtēs apkārt 
pasaulei”. Jolandas koncertšova horeogrāfiskais noformējums uzticēts pazīstamajai Gruzijas horeogrāfei 
Kamai. Skatītājiem tiks piedāvātas gan nekur neredzētas indiešu dejas, Tālo Austrumu vēderkustības, 
gan arī tik ierastā čigānu brunču plivināšana un daudzu citu tautu kustību “šedevri”. Biļetes KKC kasē un                       
www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 7, 8, 9, 10 EUR.

Sestdien, 11. februārī, 18.00 – Ievas Kerēvicas un “mirage jazz Orchestra” koncerts “Sapnis”. 
Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 6 EUR (kuldīdznieka biļete), 9 EUR.

Piektdien, 17. februārī, 17.00 – bērnu deju kolektīvu koncerts. Ieeja – 1 EUR.
Piektdien, 24. februārī, 19.00 – māras Zālītes teātra dziesmu gadatirgus “Sapnis un mīlestība”. 

Koncertuzvedums veidots no 20 izrāžu dziesmām ar M. Zālītes dzeju. Piedalīsies: Andris Ērglis, Normunds 
Rutulis, Antra Stafecka, Dainis Skutelis, Anmary, oranžo meiteņu trio – Olga Stupiņa, Anita Levša, Inta 
Gudovska un instrumentālā grupa Jāņa Strazda vadībā. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. 
Ieeja – 10, 12, 15, 18 EUR.

Trešdien, 8. martā, 19.00 – roberto meloni ar jaunu itāļu hitu koncertprogrammu “Dolce Vita.  Saldā 
dzīve”. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 7, 8, 9, 10 EUR.

ĒDOLĒ
4. februārī 12.00 Dzirnavu dārzā pie 
ugunskura – Sveču diena, Meteņus 
gaidot. Programmā – maskošanās, sve-
ču liešana, pankūku cepšana, tālākais 
šļūciens un citas izdarības.
Kultūras namā – Natālijas Rutules darbu 
izstāde (dažāda tehnika).
GuDEnIEKOS
Līdz 31. janvārim kultūras namā – 
Daces Nastevičas eņģeļu kolekcijas 
izstāde.
ĪVanDĒ
Janvārī bibliotēkā – var apskatīt un 
iegādāties Janas Gulbes rokdarbus 
un dzijas.
KurmāLĒ
11. februārī 14.00 Upīškalna “Talan-
tos” – kustību teātra “Purple Line” izrāde 
bērniem “Es esmu devējs”. Ieeja par 
ziedojumiem.
Vēstures istabā – izstāde par skolām 
Kurmālē, sākot no 19. gs. Aicinām sniegt 
atmiņu stāstus par skolām Kurmālē, 
īpaši kara un pēckara gados.
LaIDOS
5. februārī 10.00 Laidu pagasta “Bitītē” – 
novusa sacensības. Pieteikšanās līdz 
3. februārim pa tālr. 29925202. 
11. februārī 11.00 “Bitītē” – krustvārdu 
mīklu konkurss.
11. februārī 20.00 Laidu skolas sporta 
zālē – mūzikls “Īsa pamācība mīlēšanā”. 
Uzstājas Gaiķu tautas nama līnijdeju 
grupa un aktieri. Ieeja par ziedojumiem.
21. februārī – brauciens uz Liepājas 
teātra izrādi “Atsaldētais”. Pieteikties līdz 
10. februārim pa tālr. 29925202.
PaDurĒ
Janvārī bibliotēkā – izstāde “Novad-
niekam Mārtiņam Kalndruvam – 100!”.
PELČOS
2. februārī 16.00 “Pagrabiņā” – Sveču 
dienas ietvaros interesenti aicināti uz 
ikgadējo sveču liešanas darbnīcu.
Janvārī bibliotēkā – grāmatu izstāde 
“Ziemas stāsti”; virtuālā izstāde “2016. 
gads Pelču bibliotēkā”.
Janvārī “Pagrabiņā”  turpināsies “Sma-
dzeņu ku(S)tināšanas maratons”.
rEnDā
2. februārī 18.30 kultūras namā – Sveču 
dienā dzeja un mūzika sveču gaismā – 
ap un par svecēm un mīlestību “Deg 
svece, deg – gaiši un silti” Dinas Zariņas 
un Ritas Ūpes izpildījumā. Ieeja –  2 
EUR, skolēniem – 1 EUR.
Janvārī bibliotēkā – Mudītes Martinovas 
gleznu izstāde; līdz 20. februārim Kul-
dīgas novada muzeja rokdarbu kopas 
“Čaupe” zeķu izstāde.
rumBā
1. februārī 14.15 Ventas ciema “Bu-
kaišos” – kulinārijas pasākums “Gar-
dēži”.
10. februārī 19.00 “Bukaišos” – vaka-
rēšana. Dzejas un mūzikas vakars “Ar 
mīlestību sirdī”.

Līdz 5. februārim pagasta iedzīvotāji ai-
cināti pieteikt dalību fotogrāfiju konkursā 
“Bez mīlestības nedzīvojam”, iesūtot 
fotogrāfijas (“mīļbildītes”) e-pastā: b.ro-
zevska@gmail.com. Sīkāka informācija 
pa tālr. 20251385 vai mājaslapā www.
rumbaspagasts.lv.
Bibliotēkā – janvārī Sandras Vanagas 
rotaļlietu izstāde; līdz 28. februārim 
Gintas Jaunzemes fotoizstāde “Sapnis 
par ziemu”.
Janvārī Mežvaldē, Rumbas pagasta 
pārvaldes nama zālē – Artas Flugrātes 
fotogrāfiju izstāde.
7.–13. februārī Ventas ciema “Bu-
kaišos”, 14.–22. februārī Mežvaldē, 
Rumbas pagasta pārvaldes nama zālē, 
no 23. februāra līdz 1. martam Novad-
nieku Pasta ēkā – fotogrāfiju konkurss 
“Bez mīlestības nedzīvojam”.
SnĒPELĒ
15. februārī 10.00 bibliotēkā – praktiskā 
nodarbība Sveču dienā sagatavošanas 
grupas bērniem “Tinam, pinam, līmē-
jam” – veidosim sveces no papīra.
Februārī bibliotēkā – snēpelnieka Kārļa 
Raševica fotogrāfiju izstādes “Rundāles 
pils” un “Pēterburga un Pēterhofa”; no 
6. līdz 17. februārim – sveču izstāde.
TurLaVā
27. janvārī 12.00 bibliotēkā – Iveta Foge-
le “Vienkāršas zināšanas par dzīvi”, 
zvaniņu meditācija. Iepriekš pieteikties 
bibliotēkā pie Sandras Brantevicas,   
tālr. 25474017.
29. janvārī kultūras namā – 12.00 
animācijas filma “Polārlācis Norms” un 
13.30 Viestura Kairiša spēlfilma “Melā-
nijas hronika”.
3. februārī 13.30 kultūras namā – Turla-
vas pamatskolas “Popiela”.
11. februārī 19.00 kultūras namā – kon-
kurss-koncerts “Pop–šovs”.
Bibliotēkā – februārī izstāde “Spoki, 
rēgi – baisi!”; līdz 28. februārim Kabiles 
pagasta mākslas pulciņa darbu izstāde 
“Dabas meistardarbnīca”; 30. janvārī – 
31. martā – rokdarbnieces Agneses 
Salmas izstāde “Lika pasmaidīt”.
VārmĒ
28. janvārī 19.00 sporta hallē – 2. līgas 
florbola spēle: FK “Vārme” – FK “Jūr-
mala”.
2. februārī 15.30 bibliotēkā – Sveču 
dienai veltīts pasākums – ticējumi, 
mīklas, tradīcijas.
4. februārī 10.30 stadionā – “Amizantās 
ziemas sporta spēles”. 
4. februārī 22.00 sporta hallē – balle 
kopā ar grupu “Sapņu pietura”. Ie-
spēja iepriekš rezervēt galdiņu (tālr. 
27884937). Ieeja –  3 EUR.
10. februārī 20.45 sporta hallē – 2. līgas 
florbola spēle: FK “Vārme” – “Roc-
kets-2”.
Februārī bibliotēkā izstādes – snēpelnie-
ces Sandras Vanagas šūtās rotaļlietas; 
sveču un svečturu izstāde.


