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Meklē jaunu 
slimnīcas vadītāju 
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2018. gadā
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Tautastērpu un etnogrāfijas 
izstāde Mākslas namā
> 6. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

“Attīstot šo Kuldīgas daļu, esam devuši ie-
spēju gan esošajiem, gan jaunajiem uzņēmējiem 
attīstīt vai paplašināt uzņēmumus, nodrošināt 
jaunas darbavietas,” sacīja projekta vadītājs 
Matīss Upītis. Viņš piebilda, ka, lai piesaistītu 
ERAF līdzfinansējumu un rekonstruētu teritoriju, 
uzņēmumiem tajā bija jānodrošina vismaz 100 
darbavietas. “Rekonstruējot industriālo teritoriju, 
tika prognozēts, ka ražotnes turpinās attīstīties un 

veidot jaunas darbavietas,” papildināja Upītis.
Struktūrfondu atbalstu šajā plānošanas periodā 

var saņemt tikai tādu ielu un ceļu sakārtošanai, kas 
ved uz uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām. 
Teritorija, kur tapusi Meistaru iela un sakārtota 
Siltumnīcu un Dārzniecības iela, ir vieta, kur uzņē-
mēji jau investējuši ražošanas attīstībā. SIA “Stiga 
RM” ražotnē ieguldīti gandrīz 20 miljoni EUR, 
uzņēmums turpina attīstīties. Plāni attīstībai ir arī 

Par vienu sakārtotu ražošanas teritoriju vairāk
SIA “R grupa”, un nav šaubu, ka uzbūvētie pieved-
ceļi ļaus vēl kādam uzņēmējam plānot sava biznesa 
attīstību šajā teritorijā.

Īstenojot infrastruktūras attīstības projektu 
“Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un 
Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldī-
gas novadā”, pašvaldība sakārtoja pievedceļus 
jau strādājošajiem uzņēmumiem un tiem, kuri 
varētu teritorijā attīstīt ražošanu. Ielu sakārtošana 
uzlabojusi piekļuvi SIA “Stiga RM”, AS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajona Kuldīgas 
nodaļai, SIA “Silja” un SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” tehniskās bāzes teritorijai.

Būvdarbus veica pilnsabiedrība “SC&I”, kas 
sastāv no SIA “Saldus ceļinieks” un SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrība “IGATE””. Kopējās projekta 
izmaksas ir 1 913 956,64 EUR ar PVN, no kuriem 
85% (1 626 863,14 EUR) ir ERAF līdzfinansējums, 
4,5% (86 128,05 EUR) ir valsts līdzfinansējums 
un 10,5% (200 965,45 EUR) ir Kuldīgas novada 
pašvaldības finansējums. 

Projekts realizēts Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas 
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības prog-
rammām” otrās atlases kārtas “Ieguldījumi degra-
dēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes 
attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

SIgnETaS LaPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Kuldīgas slimnīcā 1. janvārī pasaulē 
nākusi meitenīte, kurai vecāki devu-
ši vārdu Maija. 

Kuldīgas slimnīcas speciālisti un 
Kuldīgas novada pašvaldības vadība 
sveica jauno māmiņu Artu ar meitiņas 
piedzimšanu un vēlēja ģimenei, lai 
meitiņa Maija aug čakla un skaista, lai 
mammai un tētim sagādā daudz prieka.

Mājās Sabilē mazo māsiņu gaida 
1,9 gadus vecais brālītis.

Pagājušais gads Kuldīgas slimnīcas 
Dzemdību nodaļai bijis viens no darbī-
gākajiem, jo dzimuši 656 mazuļi, tādējā-
di gandrīz atkārtojot 2009. un 2011. gada 
rekordu, kad pasaulē nāca 659 bērniņi.

SIgnETaS LaPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Kuldīgas slimnīcas kontrolārsts 
āris Pētersons (no kreisās), dzemdību 

speciāliste natālija gailīte, Kuldīgas 
novada pašvaldības izpilddirektore Ilze 

Dambīte-Damberga, slimnīcas bērnu 
nodaļas vadītāja ramona Irbe, kā arī 

Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors 
gotfridsons sveica jauno māmiņu artu un 

meitiņu maiju.

Pirmais jaundzimušais Kuldīgas 
slimnīcā – 1. janvārī

Gada nogalē ekspluatācijā nodota izbūvētā Meistaru iela un 
rekonstruētā Dārzniecības un Siltumnīcu iela jeb tā saucamā 
Kuldīgas ziemeļu daļas industriālā teritorija.

Ar jaunām cerībām un izaicināju-
miem ir sācies 2018. gads. Kuldīgas 
slimnīcas nākotne bija un ir mūsu 
prioritāte gan gada nogalē, gan janvāra 
sākumā. Jau otro reizi pusgada laikā 
mums nesaprotamu iemeslu dēļ Vese-
lības ministrija bija iedalījusi Kuldīgas 
slimnīcai nepamatoti zemu pakalpo-
jumu līmeni un attiecīgi mazāku ES 
fondu finansējumu. Kopā ar slimnīcas 
nu jau bijušo vadītāju Ivaru Eglīti, viņa 
komandu un Domes speciālistiem 
intensīvi strādājām, lai pārliecinātu 
lēmuma pieņēmējus palielināt ES 
fondu finansējumu līdz 1,1 miljonam 
eiro un piešķirt 3. pakalpojumu līmeni, 
kas nozīmē, ka tiek saglabāti visi eso-
šie slimnīcas pakalpojumi un attīstīti 
arī jauni. Jāatzīmē, ka, pamatojoties 
uz NVD datiem, Kuldīgas slimnīca 
pārliecinoši ierindojas 2. vietā starp 
piecām slimnīcām, kurām jau ir pie-
šķirts 3. līmenis. Īpaši prieks par lielo 
dzemdību skaitu, kas ir otrs lielākais 
Kurzemē (aiz Liepājas slimnīcas). 
Sirsnīgs paldies Kuldīgas slimnīcas 
kolektīvam par pašaizliedzīgu darbu. 
Labestīgā un nedaudz skumjā noskaņā 
decembra beigās teicām lielu paldies 
par ieguldījumu Kuldīgas slimnīcas 
attīstībā tās ilggadējam vadītājam 
I. Eglītim. Vēlam viņam sasniegt jau-
nas virsotnes, savukārt mums kopā ar 
slimnīcas kolektīvu atrast cienīgu viņa 
darba turpinātāju.

Koalīcijas sēdē Vienotības un 
Nacionālās apvienības politiķos esam 
atraduši sabiedrotos, tāpēc ceram, ka 
vēl janvārī tiks pieņemti Kuldīgas 
slimnīcai labvēlīgi lēmumi. Par mūsu 
prasību pamatotību ir pārliecināti un 
atbalstu solījuši A. Ašerādens, H. Abu 
Meri, R. Ražuks, G. Bērziņš, J. Reirs, 
R. Kozlovskis, A. Kampars, A. Barča 
u.c. Ļoti ceram, ka Veselības ministrija 
atzīs savu kļūdu attiecībā uz slimnīcu 
un turpmāk spēs objektīvi novērtēt tās 
sasniegumus un pakalpojumu nepie-
ciešamību Kuldīgas un citu Kurzemes 
vidienes novadu iedzīvotājiem.

Šonedēļ mūs sasniedza priecīga 
ziņa: pirmo reizi partijas “Kuldīgas 
novadam” biedrs un Domes deputāts 
Artis Gustovskis kļūs par LR Saeimas 
deputātu. Jau ceturtdien Artis nodos 
deputāta zvērestu un godam pārstāvēs 
Kuldīgas novadu Saeimā. Esam gan-
darīti, ka mums būs savs pārstāvis, īsts 
Kuldīgas patriots, kurš spēs aizstāvēt 
mūsu intereses ne tikai slimnīcas, bet 
arī citos jautājumos.

2018. gads ir arī Latvijas valsts 
simtgades gads. Veidosim kopā mūsu 
valsti un mūsu Kuldīgas novadu, lai tā 
ir labākā vieta uz zemes, kur dzīvot!

Izaicinājumi 
jaunajā gadā
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Domes priekšsēdētāja I. Bērziņa infor-
mēja, ka deputāts Ivars Eglītis ir uzrakstījis 
iesniegumu un pārtrauc pildīt Kuldīgas no-
vada Domes deputāta pienākumus, tāpēc 
ar 21.12.2017. Ivara Eglīša vietā Kuldīgas 
novada Domes deputāta pienākumu pildī-
šanu uzsāk Ģirts Vēvers.

Lemj par klašu skaitu 
2018./2019. mācību gadā un 
skolu reorganizāciju

Nolēma, ka 2018./2019. mācību gadā 
komplektēs obligātās pirmsskolas izglītības 
grupas bērnu sagatavošanai pamatizglītības 
apguvei Kuldīgas 2. vidusskolā, Kuldīgas 
Alternatīvajā sākumskolā, Vārmes pamat-
skolā, Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā, 
Ēdoles pamatskolā, Vilgāles pamatskolā, 
Laidu pamatskolā un Turlavas pamatskolā.

Noteica uzņemšanu Kuldīgas no-
vada vispārizglītojošo skolu 10. klasēs 
2018./2019.m.g.

Nolēma 2018./2019. mācību gadā uzņemt 
izglītojamos 1. klasē Kuldīgas 2. vidusskolā 
(1 klasi vispārējā pamatizglītības programmā, 
pēc pieprasījuma - speciālajā programmā), 
Kuldīgas Centra vidusskolā (3 klases), Kul-
dīgas pamatskolā (1 klasi), Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vidusskolā (1 klasi), 
Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (3 klases), 
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures 
filiālē (1 klasi), Vilgāles pamatskolā (1 klasi), 
Vārmes pamatskolā (1 klasi), Turlavas pa-
matskolā (1 klasi), Z. A. Meierovica Kabiles 
pamatskolā (1 klasi), Ēdoles pamatskolā 
(1 klasi), Laidu pamatskolā (1 klasi). Noteica 
arī bērnu uzņemšanas kārtību. 

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas izvei-
došanai apstiprināja reorganizācijas darba 
grupu 8 cilvēku sastāvā. Izveidoja konkursa 
komisiju, kas izstrādās nolikumu jaunās vi-
dusskolas direktora pretendentu vērtēšanai 
un apstiprināšanai. 

Nolēma 2018. gada vasarā uz laiku 
slēgt PII “Ābelīte” (1.-31. augusts), PII “Ābe-
līte” Pelču filiāli (1.-31. augusts), PII “Cīrulī-
tis” (2. - 31. jūlijs), PII “Bitīte” (1. - 29. jūnijs).

Reorganizēja PII ”Ābelīte”, ”Bitīte”-at-
tīstības centrs un ”Cīrulītis”, iekļaujot tās 
Kuldīgas novada pašvaldības sastāvā kā 
struktūrvienības ar 2018. gada 1. janvāri. 
Tāpat reorganizēja V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāziju, Kuldīgas pamatskolu, Kuldīgas 
Alternatīvo sākumskolu, Kuldīgas 2. vidus-
skolu, Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolu, Kuldīgas Centra vidusskolu, 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolu, iekļaujot 
tās Kuldīgas novada pašvaldības sastāvā 
kā struktūrvienības. Likvidēja tās kā juridiski 
patstāvīgas iestādes, saglabājot izglītības 
iestādes statusu. Apstiprināja šo izglītības 
iestāžu nolikumus. 

Finanšu jautājumi
Kompensēs ceļa izdevumus Evijai Man-

gužai, dēla Ričarda Manguža nokļūšanai 
uz izglītības iestādi un mājup ar personīgo 
transportlīdzekli. Nekompensēs transporta 
izdevumus, kas saistīti ar Ričarda Manguža 
braucieniem pie ārstiem-speciālistiem Rīgā, 
jo šādu kompensāciju R. Mangužs saņem 
no valsts. 

Nolēma apbalvot ar naudas balvām 
Kuldīgas novada sportistus: Jāni Šmēdiņu, 
Kristu Neilandu, Kristapu Šmitu, Lindu Krū-
miņu, novusa klubu “Kuldīga”, Valdi Kalēju, 
Mārci Kalniņu, Tamāru Vilerti. 

Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no 
Valsts kases 2018. gadā 151099,40 EUR 
investīciju projektu dokumentācijas izstrā-
dei. Ņems ilgtermiņa prioritāro investīciju 
projektu aizņēmumu 2018. gadā no Valsts 
kases 1554915,74 EUR projekta “Daudz-
dzīvokļu dzīvojamās ēkas restaurācija, 
atjaunošana un pārbūve Restaurācijas 
centra vajadzībām” īstenošanai.

Dzēsa nekustamā īpašuma nodokļa 
parādus un izslēdza no parādnieku saraksta 
juridiskās personas, kuras ir izslēgtas no 
komercreģistra. 

Dzēsa nekustamā īpašuma nodokļa 
parādus un izslēdza no parādnieku saraksta 
fiziskās personas saskaņā ar lēmuma pieli-
kumā pievienoto sarakstu.

Apstiprināja Vārmes skolas dzīvokļu 
īrniekiem siltumenerģijas izmaksu tarifu 
50 EUR par 1MW, aprēķinu veicot pēc 
skaitītāja uz lietderīgo platību.

Atļāva pieņemt ziedojumu no SIA “Tirdz-
niecības nams “Kurši”” 500 EUR, lai at-
balstītu Kuldīgas pilsētas svētkus “Dzīres 
Kuldīgā 2018”.

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai 
pieņemt no SIA “Rietumu nafta LV” ziedo-
jumu 4000 EUR Kuldīgas pilsētas svētku 
organizēšanai un 5000 EUR Kuldīgas 
futbola attīstības atbalstam.

Nodeva Kuldīgas novada pašvaldības 
ēkas Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, rekonstrukci-
jas izmaksas 292238,39 EUR p/a “Sociālais 
direnests“ bilancē.

nekustamais īpašums
Apstiprināja sarakstu “Kuldīgas pilsētā 

un Kuldīgas novada pagastos esošas, vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku dro-
šību apdraudošas būves, kuru īpašniekiem 
piemērojams nekustamā īpašuma nodoklis 
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 3. panta pirmās daļas 1.4 punktu”.

Atcēla 2007. gada 28. decembra Kuldīgas 
pilsētas Domes lēmuma “Par turpmāko rīcību 
ar ēku Piltenes ielā 25, Kuldīgā (rūpniecības 
preču tirgus)” lemjošās daļas 3. punktu: “No-
dot ēku Piltenes ielā 25, Kuldīgā, SIA “Kuldī-
gas komunālie pakalpojumi” apsaimniekoša-

nā”. Noteica, ka nekustamā īpašuma Piltenes 
ielā 25A, Kuldīgā, turpmākā izmantošana būs 
rūpniecības preču un apģērbu tirdzniecība un 
nolēma gatavot to atsavināšanai.

Noteica nedzīvojamo telpu Manģenes 
ielā 10-1, Mežvaldē, Rumbas pagastā, 
nomas maksu mēnesī 0,98 EUR par 1 m2. 
Pagarināja nomas līgumu par šīm telpām 
ar IK “Bērzragi E.E.” pārtikas un nepārtikas 
preču tirdzniecības vajadzībām uz 1 gadu.

Pieņēma dāvinājumā dzīvokļa īpašumu 
Nr. 4 daudzdzīvokļu mājā ”Zelmeņi”, Dek-
snē, Padures pagastā. 

Iznomāja SIA “Parella” daļu no zemes-
gabala Aizputes ielā 7, Kuldīgā, ~ 990 m2 
platībā ar apbūves tiesībām veļas mazgā-
tavas, ķīmiskās tīrītavas un stāvlaukuma 
būvniecībai uz 12 gadiem. 

Nodeva bezatlīdzības lietošanā bied-
rībai “MESS” uz 10 gadiem pašvaldības 
zemesgabala daļu Pētera ielā 10, Kuldīgā, 
1382 m2 platībā multifunkcionāla sporta un 
aktīvās atpūtas laukuma izveidei.

Pagarināja nedzīvojamās telpas nomas 
līgumu ar I. Zīles ģimenes ārsta praksi par 
nedzīvojamo telpu “Madaras”-14, Vārmes 
pagastā, nomu ģimenes ārsta prakses 
vajadzībām līdz 2020. gada 30. novembrim.

Pagarināja nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu ar SIA “Maija aptieka” par telpas 
nomu ēkā “Bitīte”, Laidu pagasts, aptiekas 
filiāles vajadzībām.

Izbeidza nomas līgumus ar SIA “Kuldī-
gas komunālie pakalpojumi” par atkritumu 
laukumu izbūvei paredzētiem nekustama-
jiem īpašumiem. 

Atsavināja pašvaldības nekustamos 
īpašumus – dzīvokli Jelgavas ielā 46-1, 
Kuldīgā, dzīvokli Dzintaru ielā 2-29, Kuldī-
gā. Piedāvāja tos pirkt dzīvokļu īrniekiem. 

Noteica, ka sarakstā ieļautās rezerves 
zemes fonda zemes vienības saskaņā ar 
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu ze-
mesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 2. pun-
ktu piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai un 
ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz tās vārda 
pašvaldības funkciju īstenošanai.

Noteica, ka neapbūvētas zemes vie-
nības, kas norādītas sarakstā, ir zemes 
starpgabali un piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai.

Slēdza pirkuma līgumu ar fizisku personu 
par nekustamā īpašuma “Jaunpalīči”, Vār-
mes pagastā, pārdošanu par nosacīto cenu. 

zemes noma
Pagarināja nomas līgumu par nekusta-

mo īpašumu “Gaiļi”, Laidu pagastā.
Pagarināja zemes nomas līgumu par 

nekustamo īpašumu “Palīgsaimniecības”, 
Laidu pagastā, un īpašumu “No Saulgo-
žiem”, Gudenieku pagastā.

Izsludināja zemes vienības “Palīgsaim-
niecības”, Laidu pagastā, nomas tiesību 
bez apbūves tiesībām publisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Noteica izsoles sākumcenu 
un izsoles soli.

Slēdza zemes nomas līgumu ar fiziskām 
personām par zemes vienību “Rieviņas”, 
Laidu pagastā, un nekustamo īpašumu 
“Madaras”, Turlavas pagastā.

Iznomāja fiziskai personai zemesgabalu 
Mazā Pļavas ielā 3, Kuldīgā, un noteica 
nomas maksu. 

Iznomāja fiziskai personai nekustamo 
īpašumu “Starpgabali”, Pelču pagastā, bez 
apbūves tiesībām uzņēmuma darbības 
nodrošināšanai un teritorijas sakopšanai.

Izbeidza noslēgto zemes nomas līgumu 
par nekustamo īpašumu “Pagastmāja”, 
Laidu pagastā, 0,2 ha platībā un iznomāja 
to citai fiziskai personai. 

Izbeidza noslēgto zemes nomas līgumu 
par nekustamo īpašumu “Jaunbrūderi”, 
Gudenieku pagastā. Uz šo zemes vienību 
iespējams pieteikties citam nomniekam.

Iznomāja zemnieku saimniecībai “Spul-
gas” lauksaimniecības zemi nekustamajā 
īpašumā “Nomas”, Rumbas pagastā.

 gatavos atsavināšanai 
Gatavos atsavināšanai nekustamo īpa-

šumu “Katli”, Ēdoles pagastā, nekustamo 
īpašumu “Priedulāji”, Rendas pagastā, un paš-
valdības dzīvokļa īpašumu Planīcas ielā 10-9, 
Kuldīgā. 

Nolēma atsavināt atkārtotā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu “Varoņi”, 
Gudenieku pagastā, kura sastāvā ir zemes 
vienība 6920 m² platībā, uz kura atrodas 
dzīvojamā ēka un palīgceltnes. Samazināja 
izsoles sākumcenu.

Samazināja izsoles sākumcenu nekus-
tamajam īpašumam “Ēdnīca”, Vilgālē, Kur-
māles pagastā, kura sastāvā ir nedzīvojamā 
ēka – ēdnīca un palīgēka – pagrabs. Piedā-
vās pirmpirkuma tiesības zemes īpašniecei.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupe-
jošu soli pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Ezera ielā 4-3, Ķikuros, Turlavas pagastā. 
Noteica izsoles sākumcenu un apstiprināja 
izsoles nolikumu.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli pašvaldības dzīvokļa īpašumu Virkas 
ielā 25-47, Kuldīgā, un Virkas ielā 25-48, 
Kuldīgā. Noteica, ka abus dzīvokļus izsolīs 
kā vienu objektu.

Gatavos atsavināšanai nekustamo 
īpašumu “Valciņi”, Vārmes pagastā.

apstiprina saistošos 
noteikumus un nolikumus

Apstiprināja Kuldīgas novada Domes 

saistošos noteikumus Nr. 2017/17 ”Par 
Kuldīgas novada Domes 2016. gada 22. de-
cembra saistošo noteikumu Nr. 2016/18 
“Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras 
“Kuldīgas Galvenā bibliotēka” maksas pa-
kalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr. 2017/18 ”Par Kuldīgas novada Domes 
2016. gada 25. februāra saistošo noteikumu 
Nr. 2016/3 “Kuldīgas novada pašvaldības 
aģentūras “Kuldīgas novada muzejs” maksas 
pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

Apstiprināja Kuldīgas novada pašval-
dības iestādes “Kuldīgas novada muzejs” 
nolikumu.

Apstiprināt Kuldīgas novada pašvaldī-
bas iestādes “Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 
nolikumu un lietošanas noteikumus.

Apstiprināja Kuldīgas novada paš-
valdības nolikumu “Par grāmatvedības 
organizāciju un kārtošanu Kuldīgas novada 
pašvaldībā”.

Apstiprināja grozījumus nolikumā “Par 
grāmatvedības organizāciju un kārtošanu 
Kuldīgas novada pašvaldībā”. 

Apstiprināja Kuldīgas novada Domes 
saistošos noteikumus Nr. 2017/19 “Kul-
dīgas novada pašvaldības 2017. gada 
budžeta grozījumi”.

Apstiprināja nolikumu Kuldīgas nova-
da pašvaldības finansējuma saņemšanai 
2018. gadā biedrībām un nodibinājumiem, 
kuru darbība saistīta ar sociālo jomu.

Dažādi
Nolēma rīkot konkursu Kuldīgas nova-

da pašvaldības finansējuma saņemšanai 
kultūras projektu un biedrību un nodibi-
nājumu, kuru darbība saistīta ar kultūras 
jomu, atbalstam 2018. gadā. Apstiprināja 
konkursa nolikumu.

Apstiprināja papildus finansiālu atbalstu 
3600 EUR 2017. gadā Kuldīgas novada 
biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo 
jomu, nosakot līdzekļu sadalījumu. 

Apstiprināja SIA “Kuldīgas slimnīca” 
valdes locekļa amata konkursa nolikumu un 
amatu vērtēšanas komisiju 6 cilvēku sastā-
vā. Noteica, ka konkurss tiek izsludināts uz 
divām amata vietām.

Apstiprināja konkursa “Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana 
Kuldīgas novadā” atbalstāmos projektus.

Nodeva SIA “Kuldīgas ūdens” lietošanā 
jaunizbūvētos inženiertīklus.

Akceptēja ogļūdeņražu ieguvi komerci-
ālos nolūkos Kuldīgas novada Gudenieku 
pagastā.

Piešķīra Domes priekšsēdētājai Ingai 
Bērziņai papildus atvaļinājumu 5 darba 
dienas par 2016. gadu un daļēju ikgadējo 
atvaļinājumu 1 kalendāra nedēļu no 29. de-
cembra līdz 2018. gada 6. janvārim.

Domes 2017. gada 21. decembra sēde

Decembra nogalē notikušajā 
Kuldīgas novada Domes sēdē 
Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa informēja deputātus, 
ka Ivars Eglītis ir uzrakstījis 
iesniegumu un pārtrauc pildīt 
Kuldīgas novada Domes deputā-
ta pienākumus.

Atbilstoši pašvaldību vēlēšanu 
rezultātiem, no 2017. gada 21. de-
cembra Kuldīgas novada Domes 
deputāta pienākumus I. Eglīša vietā 
sāka pildīt uzņēmējs Ģirts Vēvers.

Tā kā I. Eglītis nolēmis turpmāk 
nestrādāt publiskajā sektorā, viņš 
vairs nevadīs arī Kuldīgas slimnīcas 
darbu. Domes deputāti lēma, ka 
turpmāk SIA “Kuldīgas slimnīca” 
valdē darbosies divi cilvēki. Uz 
vakantajiem valdes locekļu amatiem 

izsludināts konkurss. 
“Vēlos Ivaram Eglītim pateikt 

lielu paldies par visu, ko viņš līdz 
šim paveicis, lai Kuldīgas slimnī-
ca sekmīgi darbotos un attīstītos. 
Neskatoties uz to, ka viņš vairs 
nebūs slimnīcas vadītājs, esam 
vienojušies, ka I. Eglītis turpinās 
atbalstīt Kuldīgas slimnīcu un, 
izmantojot savu ilggadējo pie-
redzi veselības aprūpes nozarē, 
palīdzēs pašvaldībai ar padomiem 
un priekšlikumiem, lemjot par 
slimnīcas turpmāko attīstību,” 
pauž Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja I. Bērziņa. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
 mārketinga un sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja
SIgnETaS LaPIņaS foto

Notikusi deputātu maiņa, meklē jaunu slimnīcas vadību

Kuldīgas slimnīcas kolektīvs un Kuldīgas novada Domes vadība decembra 
nogalē vadītājam Ivaram Eglītim (centrā) veltīja sirsnīgus pateicības vārdus par 

sadarbību un kopā nostrādātajiem gadiem.
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Piešķir līdzfinansējumu 
pagalmu labiekārtošanai

Kuldīgas novada Domes de-
putāti decembra sēdē nolēma 
piešķirt līdzfinansējumu visu 
pašvaldības rīkotajā konkursā 
“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pagalmu labiekārtošana Kuldī-
gas novadā” pieteikto projektu 
īstenošanai. 

2018. gada konkursam tika pie-
teikti seši projekti, un komisija, 
izvērtējot pieteikumus, ieteica at-
balstīt visus. Lai īstenotu projektus, 
pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu 
22066,48 EUR, savukārt iedzīvotāju 
līdzfinansējums būs 25548,54 EUR.

Ar pašvaldības atbalstu sakārtos 
piecus pagalmus Kuldīgā – izbūvēs 
ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu 
Alunāna ielā 7, sakārtos segumu Kal-
na ielā 20, izgatavos un montēs dārza 
aprīkojumu Liepājas ielā 8, sakārtos 
pagalma Raiņa ielā 8, izbūvēs lietus 

ūdens noteces sistēmu Virkas ielā 
25, kā arī vienu pagalmu Rumbas 
pagastā – daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai “Maņģenes 10”.

Konkursa ietvaros Kuldīgas nova-
da pašvaldība varēja piešķirt līdzfinan-
sējumu līdz 50% no kopējās izmaksu 
tāmes, kas paredzēta daudzdzīvokļu 
māju pagalmu labiekārtošanai, komu-
nikāciju vai elementu izvietošanai, tai 
skaitā projektēšanai, bet ne vairāk kā 
7000 EUR viena konkursa projekta 
realizēšanai. Pieteikumi bija jāiesniedz 
no 1. līdz 30. novembrim.

Daudzdzīvokļu māju pagalmu 
labiekārtošanas konkurss tiek rī-
kots kopš 2012. gada, lai veicinātu 
teritoriju sakārtošanu un labiekār-
tošanu ar iedzīvotāju iesaistīšanos 
un līdzdalību visā Kuldīgas novada 
administratīvajā teritorijā.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lai veidotu sasaisti ar senajām namdaru un galdnieku 
tradīcijām, restaurācijas centrs jaunajās telpās Baznī-
cas ielā 30 vēlas eksponēt senos galdnieku darbarīkus 
un ēvelsolus, tādēļ aicinām atsaukties iedzīvotājus, 
kuri būtu gatavi dāvināt senas ēveles, kaltus un citus 
darbarīkus, īpaši nepieciešami seni ēvelsoli.

Ēkā Baznīcas ielā 30 notiek aktīvi restaurācijas un 
atjaunošanas darbi, lai šajā gadā atklātu jaunas telpas 
restaurācijas centra vajadzībām. Jaunajās, daudz plašā-
kajās telpās varēs veikt praktiskus koka būvgaldniecības 
darbus. Centrs darbosies arī kā izglītības un informācijas 
centrs iedzīvotājiem, amatniekiem, būvniekiem un arhi-
tektiem, iepazīstinot ar izciliem restaurācijas piemēriem 
Kuldīgas vecpilsētā.

Ja vēlaties sadarboties, aicinām zvanīt restauratoram 
Jānim Mertenam pa tālr. 29604434. Paldies par atsaucību!

ILzE zarIņa, restaurācijas centra vadītāja
jāņa mErTEna foto

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina 
projektu pieteikumu konkursu

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu 
iesnieguma pieņemšana Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 05.02.2018. līdz 05.03.2018.  

Sludinājuma kopsumma

Projektu konkursa 4. kārtā pieejamais publiskais finansējums  ir 102 118,08 EUR. 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 1. rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.
4. kārtā tiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta pamatlīdzekļu iegāde.
Projekti, kuros plānota būvniecība, netiks atbalstīti

Projektu īstenošanas termiņš Viens gads no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Projektu iesniegumu iesniegšanas 
veidi (izvēlas vienu iesniegšanas 
veidu)

Projekta iesniegumu var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniska 
dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko 
dokumentu likumā noteikto kārtību, nosūtot uz LAD elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.
Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt biedrībā “Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā, Kuldīgā, 
divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz dienesta EPS vai 
elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu)

Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (SVVA) un do-
kumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības “Darīsim paši!” mā-
jaslapā http://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/; LAD mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/
atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-darisim-pasi/.
Kontaktinformācija: koordinatore Ieva Birbele, 
mob. tālr.: 29463295, e-pasts: darisim.pasi@
gmail.com, Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, 
Kuldīga.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
paziņojumu var saņemt elektroniski

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa aicina 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus aktīvāk izmantot iespēju 
saņemt maksāšanas paziņojumus e-pastā, atsakoties no to saņemša-
nas pa pastu papīra formā.

Pašvaldības speciālisti uzsākuši 
2018. gada nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumu 
sagatavošanu, kas jāizsūta nodokļa 
maksātājiem līdz 15. februārim. 

Sagatavojot maksāšanas paziņoju-
mus papīra formā un piegādājot tos 
norādītajā adresē, ik gadu tiek tērēts 
ievērojams papīra apjoms un arī nozī-
mīgi pašvaldības naudas līdzekļi. Šos 
resursus var ietaupīt, ja maksāšanas 
paziņojumi nodokļa maksātājiem 
tiek izsūtīti elektroniski – uz norā-
dīto e-pastu. Pieteikties paziņojuma 
saņemšanai 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: maruta.
balcere@kuldiga.lv. Vēstulē jāno-
rāda nekustamā īpašuma adrese un 
nodokļa maksātāja vārds, uzvārds un 
personas kods.

Lai saņemtu maksāšanas paziņo-
jumu par 2018. gadu elektroniski, 
iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 
līdz šī gada 31. janvārim. 

Kuldīgas novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu nodaļa

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada Domes 2017. gada 21. decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 2017/18 ”Par Kuldīgas novada Domes 2016. gada 25. februāra saistošo noteikumu 
Nr. 2016/3 “Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas novada muzejs” maksas 
pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

Publisko aģentūru likuma 17. panta otrajā daļā noteikts, ka paš-
valdības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas 
pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības Domes apstiprinātu cenrādi, 
bet 17. panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldības aģentūras snieg-
tos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem
Ar 2018. gada 1. janvāri Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra 
”Kuldīgas novada muzejs” tiek reorganizēta par pašvaldības iestādi, 
tāpēc saistošie noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem un 
turpmāk iestādes sniegto pakalpojumu cenrādi apstiprinās Kuldīgas 
novada Dome, pieņemot lēmumu

2. Īss projekta satura izklāsts
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atcelti Kuldīgas novada 
Domes 2016. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 2016/3 
“Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas novada muzejs” 
maksas pakalpojumi”

3. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmē

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi neietekmē

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Nav

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav nepieciešamas

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada Domes 2017. gada 21. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/17 ”Par Kuldīgas novada Domes 2016. gada 

22. decembra saistošo noteikumu Nr. 2016/18 “Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas Galvenā bibliotēka” maksas pakal-
pojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. 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
Ar 2018. gada 1. janvāri Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra ”Kuldīgas Galvenā bibliotēka” tiek 
reorganizēta par pašvaldības iestādi, tāpēc saistošie noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem un 
turpmāk iestādes sniegto pakalpojumu cenrādi apstiprinās Kuldīgas novada Dome, pieņemot lēmumu 

2. Īss projekta satura izklāsts
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atcelti Kuldīgas novada Domes 2016. gada 22. decembra 
saistošie noteikumi Nr. 2016/18 “Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 
maksas pakalpojumi”

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmē

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

Uzņēmējdarbības vidi neietekmē

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas

Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2017/17
”Par Kuldīgas novada Domes 2016. gada 22. decembra saistošo noteikumu nr. 2016/18 “Kuldīgas novada pašvaldības 

aģentūras “Kuldīgas galvenā bibliotēka” maksas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu.
Atzīt par spēku zaudējušiem Kuldīgas novada Domes 2016. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr. 2016/18 “Kuldīgas novada 

pašvaldības aģentūras “Kuldīgas Galvenā bibliotēka” maksas pakalpojumi” (”Kuldīgas Novada Vēstis” Nr. 178).

Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2017/14 
”Par Kuldīgas novada Domes 2016. gada 26. maija saistošo noteikumu nr.2016/13 “Kuldīgas novada pašvaldības aģentū-

ras “Kuldīgas attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  41. panta pirmās daļas 1.punktu.
Atzīt par spēku zaudējušiem Kuldīgas novada Domes 2016. gada 26. maija saistošos noteikumus Nr.2016/13 “Kuldīgas novada 

pašvaldības aģentūras “Kuldīgas attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi” (”Kuldīgas Novada Vēstis” Nr.164.).

Kuldīgas novada Domes saistošie 
noteikumi Nr. 2017/18

”Par Kuldīgas novada Domes 2016. gada 25. februāra saistošo noteikumu 
nr. 2016/3 “Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas novada muzejs” 

maksas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 1. punktu.
Atzīt par spēku zaudējušiem Kuldīgas novada Domes 2016. gada 25. februāra saistošos 

noteikumus Nr. 2016/3 “Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas novada muzejs” 
maksas pakalpojumi” (”Kuldīgas Novada Vēstis” Nr.160).

Restaurācijas centrs aicina dāvināt senus 
kokapstrādes darbarīkus un ēvelsolus

restaurācijas centra jaunajā ēkā Baznīcas ielā 30 notiek aktīvi 
atjaunošanas darbi.
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Lielākie pasākumi Kuldīgas novadā 2018. gadā
JaNvāris

 12. janvārī – “Kuldīgas novada sporta laureāts 2017” 
Kuldīgas kultūras centrā.
 18. janvārī – tautasdziesmu dziedāšanas sacensību “Lakstī-

gala 2018” 1. kārta Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā.

 19. janvārī – “Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku Gada 
balvas 2017” pasniegšanas pasākums Kuldīgas kultūras centrā. 

 20. janvārī – starptautiskās vieglatlētikas sacensības 
“Kuldīgas Katrīnas kauss” Kuldīgas vieglatlētikas manēžā. 
 20. janvārī – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas 

pasākumi.
  26. janvārī – “Kuldīgas novada jaunatnes sporta 

laureāts 2017” Kuldīgas kultūras centrā.
 27. janvārī  Dejošanas svētki Kuldīgā, uzstāsies 41. Kul-

dīgas novada vieglatlētikas manēžā.
  31. janvārī – tautasdziesmu dziedāšanas sacensību 

“Lakstīgala 2018” Kurzemes kārta Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centrā.

 2.–3. februārī – Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-18 
un U-20 grupai Kuldīgas vieglatlētikas manēžā.
 3. februārī – amizantās ziemas sporta spēles Vārmes 

pagastā.
 10. februārī – Kuldīgas novada atklātās ziemas sporta 

spēles Kuldīgas sporta bāzēs.
 17.–18. februārī – Latvijas čempionāts vieglatlētikā telpās 

Kuldīgas vieglatlētikas manēžā.

februāris

 2. martā – X Kurzemes reģiona mūzikas skolu vispārējo 
klavieru un klavieru (kora klase) festivāls “Notici sev” E. Vīg-
nera Kuldīgas mūzikas skolā.
 5. martā – skolēnu koru skate Kuldīgas kultūras centrā.
 9. martā – Ventspils reģiona mūzikas skolu akordeonistu 

festivāls “Akordeona skaņās” E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā.
 10. martā – Ģimeņu balle Kuldīgas kultūras centrā.

 12.–18. martā – Restorānu nedēļa “Taste Kuldīga”. 
 25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 

Kuldīgas novadā.
 27. martā – Teātra skate Kuldīgas novada Bērnu un jau-

niešu centrā.

marts

aprīlis

 1. aprīlī – Lieldienu pasākumi Kuldīgas novadā. 
 14. aprīlī – Ģimeņu veselības diena Kuldīgas vieglatlētikas manēžā.
 14. aprīlī – “Kuldīgas jauniešu forums 2018” Kuldīgas Jauniešu mājā.
 19. aprīlī – skolēnu deju kolektīvu skate Kuldīgas kultūras centrā.
 23.–27. aprīlī – Bibliotēku nedēļa. 
 28. aprīlī – pavasara palu šovs “Lido zivis Kuldīgā” Kuldīgas Pilsētas dārzā. 
 28. aprīlī – sezonas atklāšana brīvdabas kinoteātrī “Goldingen Knight Cinema”.

  3. maijā – Ģimenes dienas pasākums “Cita spēle” 
1905. gada parkā.
 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 

gadadienas svinīgais pasākums Rātslaukumā. 
 5. maijā – Velodiena Vārmes pagastā.
 5. maijā – labāko skolēnu pieņemšana pie Kuldīgas no-

vada Domes priekšsēdētājas Kuldīgas kultūras centrā.
 6.–12. maijā – K. Davidova 10. starptautiskais čellistu 

konkurss.
 17. maijā – PII dziesmu un deju svētki “Ieskandinām 

vasaru” Kuldīgas pilsētas estrādē.
 19. maijā – Muzeju nakts novadā.
 26. maijā – velofestivāls “Eiropa. Kuldīga. Domā zaļi!”. 
 26. maijā – labdarības koncerts “Torņu sasaukšanās” 

Vārmes Sv. Miķeļa baznīcā. 
 26. maijā – Kuldīgas 2. vidusskolas 140 gadu jubilejas 

svinības.

 1. jūnijā – Baznīcu nakts Kuldīgas novadā.
 1. jūnijā – Kuldīgas Mārtiņsalas peldvietas sezonas atklāšana.
 2. jūnijā – Vārmes estrādes “Liepu birzs” sezonas atklāšana.
 3. jūnijā – 17. skrējiens “Turlava – 2018” Turlavas pagastā. 
 14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Kuldīgas novadā.
 16. jūnijā – Kora “Cantus” 50 gadu jubilejas koncerts Sv. Katrīnas baznīcā. 
 17. jūnijā – 8. Emīla tirgus ar 17 sieriem un vēžiem Ēdoles pilī. 
 23. jūnijā – Līgo vakars Pilsētas dārzā un pagastos.
 30. jūnijā – 8. jūlijam – Kuldīgas novada kolektīvu dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

maiJs

JūNiJs
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Lielākie pasākumi Kuldīgas novadā 2018. gadā

 19.–22. jūlijā – Kuldīgas pilsētas festivāls “Dzīres Kuldīgā”. 
 21. jūlijā – Vilgāles ezera svētki. Peldēšanas sacensības brīvos ūdeņos Vilgāles ciemā, Kurmāles 

pagastā.
 21. jūlijā – Jauniešu diena Turlavas pagastā.
 28. jūlijā – Saimnieču dienas Basos (Annas), Gudenieku pagastā.
 28. jūlijā – sporta svētki Vārmes pagastā.
 28. jūlijā – Ķikuru ezera svētki Turlavas pagastā.
 6. jūlijā – nakts riteņbraukšanas sacensības “Čempionu kauss 2018”.
 15. jūlijs – SEB kalnu divriteņu maratons.

JūliJs

augusts
  4. augustā – Kuldīgas 

novada atklātās 10. vasaras 
sporta spēles.
 4. augustā – 18. starpno-

vadu senioru saiets Kurmāles 
pagastā. 
 11. augustā – 13. Kuldīgas 

pusmaratons. 
  11. augustā – Rumbas 

pagasta ģimenes diena Ventas 
ciema “Bukaišos”.
 25. augustā – “Kuldīgas 

Jauniešu diena 2018”. 

 1. septembrī – Vārmes kauss florbolā.
 8. septembrī – “Jautrā mašīntalka” Padures pagastā.
 14.–16. septembrī – Kurzemes Dzejas un mākslas dienas Kuldīgā.
 19.–20. septembrī – Latvijas publisko bibliotēku novadpētniecības konference.
 22. septembrī – rudens gadatirgus Vārmes pagastā. 
 28. septembrī – Miķeļdiena Turlavas pagastā.

septembris

oktobris

 6. oktobrī – Hercoga Jē-
kaba gadatirgus Pilsētas dārzā.  
 10. oktobrī – Senioru ve-

selības diena Kuldīgas novada 
sporta skolas kompleksā.
 20.–21. oktobrī – starp-

tautiskais skatuves mākslas 
festivāls “Teātris ir visur Kul-
dīgā 2018”.
 27. oktobrī – “Leģen-

du nakts” Padures muižā un 
Pelču pilī. 

  11. novem-
brī – Lāčplēša dienas 
pasākumi Kuldīgas 
novadā. 
  18. novem-

brī – Kuldīgas no-
vada Goda balvas 
pasniegšanas cere-
monija un svētku 
koncerts, Gaismas 
ceļš u.c. pasākumi. 

Novembris

decembris
 1. decem-

b r ī  –  z i e m a s 
festivāls “Noti-
ci brīnumam!” 
Rātslaukumā un 
Liepājas ielā.
  1. decem-

brī – vokālo an-
sambļu sadziedā-
šanās “Adventi 
gaidot” Turlavas 
pagastā.
 31. decem-

brī – Jaunā gada 
sagaidīšanas svi-
nības Kuldīgas 
novadā.

SIgnETa LaPIņa, sabiedrisko attiecību speciāliste
SIgnETaS LaPIņaS, EDuarDa DamBErga, IEVaS BEnEFELDES, rIČarDa SOTaKa, uLDa ĶIrša, 

IVETaS OKmanES, marEKa gaĻInOVSKa, jura BērzIņa-SOma, arTa guSTOVSKa, SanDra KuzmICKa, 
zanDaS SPuĻĢĪTES foto
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Izcilās 
pianistes 
koncerts

15. janvārī 17.00 E. Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skolas zālē 
izskanēs izcilās latviešu jaunās 
paaudzes pianistes Agneses Eg-
liņas solokoncerts “Aicinājums 
uz deju”.

Koncerta programma veidota 
daudzveidīga – sākot ar dejām no 
J. S. Baha piektās franču svītas 
līdz argentīniešu 20. gadsimta 
komponista Alberto Hinasteras 
saviļņojošajām argentīniešu de-
jām. Pianisti A. Egliņu raksturo 
smalka skatuviskā izjūta, rotaļīga 
precizitāte, spēles spars un atrak-
tivitāte. Par izcilu darbu ansamblī 
viņa 2010. gadā ieguvusi Lielo 
mūzikas balvu un ir vairāku starp-
tautisko konkursu laureāte. Kopš 
2011. gada A. Egliņa ir laikme-
tīgās mūzikas trio “Art-i-Shock” 
dalībniece.

VaIra LEITE, 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas 

skolas skolotāja

Novada olimpiāžu un 
konkursu uzvarētāji

2017. gada 9. novembrī notika no-
vada sociālo zinību konkurss 6. klašu 
skolēniem “Pagasts-pilsēta-valsts”. 
1. vietu ieguva Z. A. Meierovica Kabiles 
pamatskolas komanda (Dana Lība Blūma, 
Ance Podkalne, Markuss Junkars, Jona-
tāns Meisters, sk. Irina Graudiņa), 2. vietu 
ieguva Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
komanda (Renāte Treimane, Džuljeta 
Katrīna Skujāne, Martins Raihs, Mārtiņš 
Aļijevs, sk. Lorita Dermane) un 3. vietu 
ieguva Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
komanda (Krišjānis Mikāls, Aleksandrs 
Gailītis, Alise Riekstiņa, Evelīna Rozen-
berga, sk. L. Dermane).

Bioloģijas olimpiādē 9.–12. klašu 
skolēniem 30. novembrī piedalījās 38 sko-
lēni no visām novada pilsētas skolām, 
Ēdoles un Vārmes pamatskolas. Olimpiā-
des darbi tika vērtēti četrās klašu grupās. 

9. klašu grupā 1. vietā – Signe Ozola, 2. – 
Gustavs Nolle (abi no Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Silvija Bergmane), 3. – Agnese Zeltiņa 
(Kuldīgas pamatsk., sk. Ilze Ose). Atzinību 
saņēma Enija Grēta Fiļippova (V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. Evija Heniņa).

10. klašu grupā 1. vietā – Kristiāna Anna 
Lādena (Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. I. Ose), 2. – Kristaps Mikāls 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. S. Bergmane), 
3. – Kristofers Rolands Kangīzers (V. Plū-

doņa Kuldīgas ģimn., sk. Māra Lagzdiņa) 
un Elizabete Ezeriņa (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. I. Ose).

11. klašu grupā 1. vietā – Andrejs Štrāls 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. I. Ose), 2. – Daniela Reimane 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. S. Bergmane), 
3. – Marta Pūpola (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. I. Ose).

12. klašu grupā 1. vietā – Anna Kricka 
(V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. IInāra Iesal-
niece), 2. – Anete Šēna (Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vsk., sk. I. Ose) un 
Ēriks Pētersons (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
S. Bergmane), 3. – Elīza Jansone (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. S. Bergmane).

angļu valodas olimpiādē 10.–12. kla-
šu skolēniem 1. decembrī piedalījās 
27 skolēni no visām novada vidējās izglītī-
bas iestādēm un PIKC-Kuldīgas Tehnoloģi-
ju un tūrisma tehnikuma. 1. vietā – Niklāvs 
Brašs (Kuldīgas 2. vsk., sk. Inese Reisa), 
2. – Krišs Ernests Freibergs (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Agi-
ta Zubriļena), 3. – Ēriks Pētersons un 
Nika Nikola Raksa (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Līga Lapsa). Atzinības saņēma Luīze 
Šteina (Kuldīgas Centra vsk., sk. L. Lapsa) 
un Sanija Smidberga (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. A. Zubriļena).

Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr. 9.2.4.2/16/I/095 “Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pakalpojumu pieeja-
mības uzlabošana Kuldīgas novada iedzī-
votājiem” ietvaros no 2017. gada 2. oktobra 
līdz 27. novembrim norisinājās plakātu 
konkurss 1.–3.  klašu skolēniem “Vese-
līgs uzturs”. Kopumā konkursā piedalījās 
22 skolēni no Kuldīgas novada izglītības 
iestādēm – Laidu pamatskolas, Kuldīgas 
Centra vidusskolas, Kuldīgas Alternatīvās 
sākumskolas, Ēdoles pamatskolas un 
Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas. 

1. vietā – Karīna Frīdenberga un Diāna 
Ķemlere (Vārmes pamatsk.), Adriāns Bon-
dars un Paula Aleksa Riekstiņa (Kuldīgas 
Alternatīvā sākumsk.). 2. – Artūrs Poriķis 
(Ēdoles pamatsk.), Melanija Elma Gulbe 
(Laidu pamatsk.). 3. - Patrīcija Dēvita 
(Laidu pamatsk.), Jānis Plāts (Vārmes 
pamatsk.), Jolanta Veršanska (Kuldīgas 
Alternatīvā sākumsk.). 

Simpātiju balvu saņēma – Elga Trubina 
(Kuldīgas Centra vsk.), Kārlis Gustavs 
Straksis (Vārmes pamatsk.), Rebeka Par-
gaļauska (Kuldīgas Alternatīvā sākumsk.).

Laidu pamatskolas 2. klase saņēma 
balvu kā aktīvākie dalībnieki. Kuldīgas 
Centra vidusskolas 1.b klase saņēma 
veicināšanas balvu. 

LILITa maČTama, 
Izglītības nodaļas speciāliste 

Labākajiem sportistiem piešķir 
naudas balvas

Kuldīgas novada Domes deputāti decembra sēdē nolēma piešķirt naudas balvas Kuldīgas novada spor-
tistiem, kuri 2017. gadā guvuši izcilus sasniegumus, izcīnot godalgotas vietas dažāda mēroga sacensībās.

Naudas balvas piešķirtas at-
bilstoši Kuldīgas novada Domes 
2015. gada 28. maijā apstiprināta-
jam nolikumam “Naudas balva par 
izciliem sasniegumiem sportā”.

Balvas saņems:
• Jānis Šmēdiņš par iegūto 2. vie-

tu Eiropas čempionātā pludmales 
volejbolā – 800 EUR;

• Krists Neilands par iegūto 
Latvijas čempiona titulu grupas 

braucienā – 100 EUR;
• Kristaps Šmits par iegūto 

3.  vietu Pasaules čempionātā 
pludmales volejbolā U-21, U-19 
grupā – 600 EUR;

• Linda Krūmiņa par 1. vietu 
Latvijas čempionātā šahā – 50 EUR;

• Novusa klubs “Kuldīga” par 
1. vietu Latvijas komandu čempio-
nātā sievietēm – 500 EUR;

• Valdis Kalējs par Latvijas 

čempiona titula iegūšanu stenda 
šaušanā – 100 EUR;

• Mārcis Kalniņš par Latvijas 
čempiona titula iegūšanu individu-
ālajā braucienā U-23 – 100 EUR;

• Tamāra Vilerte par iegūto 
2. vietu Pasaules senioru komandu 
čempionātā – 200 EUR. 

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Interesenti aicināti tikties 
ar Domes Senioru padomi
Sākoties 2018. gadam, Senioru padome dibina jaunu tradīciju – iespēju 

Kuldīgas novada pensionāriem individuāli tikties ar Senioru padomi.
Pirmā šāda iedzīvotāju pieņemšana paredzēta 18. janvārī no 10.00 līdz 

12.00 Domes mazajā zālē, kad iedzīvotājus uzklausīs Senioru padomes 
priekšsēdētājas vietniece Rita Ziņģe.

Uzklausīsim Jūsu ierosinājumus par senioru dzīves apstākļu uzlabošanu 
novadā, būs iespēja runāt par sev aktuālajām lietām. Ja nevarat nokļūt līdz 
Domei, droši varat zvanīt Senioru padomes priekšsēdētājai Astrai Gūtmanei 
pa tālr. 20031199.

Latvijas simtās jubilejas gads 
Kuldīgas Mākslas namā sācies 
ar vērienīgu izstādi “Latviskās 
dvēseles raksti”. Tajā eksponēti 
26 tautastērpi, etnogrāfiskie un 
arheoloģiskie priekšmeti, kā arī 
attēli, latviešu rakstu zīmes un 
informatīvie teksti. Izstāde ie-
kļauta Latvijas valsts simtgades 
svinību programmā.

Kuldīgas Mākslas namā izstāde 
“Latviskās dvēseles raksti” izkārtota 
divos stāvos. Šī nebūs reize, kad ātri 
aplūkot izstādi un skriet tālāk ikdie-
nas darbos. Tā ar savu daudzslāņainī-
bu un mūsdienu tehnoloģijām ierauj 
latviskās identitātes izprašanā. Kāda 
nezināma senča tālā senatnē dziedāta 
dziesma sasaucas ar mūsdienu va-
reno Dziesmu svētku kori, bet deja 
pāraug rakstu rakstos. Tērpi, zīmes, 
simboli, dzīves ritms – tas viss veido 
latviskās pasaules modeli. Izstādes 
centrs – pats pirmsākums – punkts, 
no kura izaug pasaules režģis. Sim-
boliski tas ir degošs akmens, kurš 
uzliesmo un savienojas tikai ar 
cilvēka roku palīdzību.

Izstādes satura koncepcijas autors 
mākslinieks Valdis Celms saka: 
“Galvenā ideja ir parādīt, kā viss 
gadsimtos radītais harmoniski iz-

kārtojas, ko latviešu kultūrā sauc par 
rakstu. Mūsu valsts simtgadē šāda iz-
stāde ir ne tikai kā atgādinājums, bet 
kā uzmundrinājums, ka šīs vērtības 
ir mūžīgas, nezūdošas, bet vienmēr 
no jauna atjaunojamas.”

Kuldīgas novada pašvaldības 
kultūras nodaļas vadītāja Dace Rein-
kopa izteica gandarījumu par izstādi: 
“Kā mēs zinām, ne bez sirds, ne bez 
dvēseles var strādāt, dzīvot, mīlēt. 
Bet, ja tev ir laba sirds un dvēsele, 
tad iespējamas lielas lietas. Un to var 
redzēt šajā izstādē. Tā svarīga ar to, 
ka ļauj cilvēkiem saprast, kas mēs 
esam un kas mums patīk.”

Izstādes sākums bija 2015. gadā, 
kad tā tika iekļauta Latvijas pre-
zidentūras ES Padomē kultūras 
programmā. Tā pabijusi Minhe-
nē, Luksemburgā, Rīgā un Cēsīs. 
Kuldīgā izstāde būs skatāma līdz 
25. februārim.

Izstādi veidojis Latvijas Nacio-
nālais kultūras centrs, sadarbojoties 
ar Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas 
muzeju un tautas tērpu centru “Senā 
klēts”.

IEVa BEnEFELDE, 
Skrundas TV producente, 

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

rIČarDa SOTaKa foto

Izstādē “Latviskās dvēseles raksti” mākslas namā apskatāmi 26 latviešu tautastērpi, 
latviešu rakstu zīmes un citi eksponāti.

Izstāde “Latviskās 
dvēseles raksti”
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16. decembrī zelta kāzu jubileju svinēja kul-
dīdznieki Helēna un Oskars Afanasjevi. 

“Es jau uz tām vecām lietām kritis esmu,” atzīst 
Oskara kungs, saņemot no Kuldīgas novada Do-
mes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas komplimentu 
par skaisto senlaicīgo zvanu pie dzīvokļa ārdur-

vīm. Senlaicīgas Afanasjevu mājoklī ir arī daudzas 
citas lietas: mēbeles, pulkstenis, klavieres un pat 
paša saimnieka no detaļām kopā saliktā lustra – tas 
viss laika gaitā piemeklēts un sagādāts.

Helēnas kundze ar vīru Oskaru savulaik ie-
pazinušies ballē pilskalnā – tā toreiz bijusi ļoti 
tradicionāla iepazīšanās vieta Kuldīgā. “Nācām 

“Satraukumi lielāki nekā pirms 50 gadiem,” ierodoties vizītē pie Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētājas Ingas Bērziņas, noteica Aija un Arnolds Rozentāli. Pāra īstā jubileja ir 30. decembrī – 
gadu mijas laikā, kad ar svētku sajūtām un lielu nepacietību tiek gaidīts Jaunais gads.

Aija ir no Ēdoles, bet Arnolds no Alsungas 
puses. “Pirmoreiz satikāmies tantes jubilejas 
ballē, kur tikām uzaicināti.” Ballē bija ieradušies 
daudz viesi un jaunieši tika ķircināti, ka tiks ap-
precināti. Un tas arī noticis. Pēc liktenīgās balles 
jaunieši tikās arvien biežāk, līdz Arnolds devās 
dienēt armijā. Toties Aija brauca uz Rīgu strādāt 
un palīdzēt māsai pieskatīt bērniņus. Kad Arnolds 
atgriezās no armijas, pāris atkal satikās un salau-
lājās Ēdolē – Aijas dzimtajā pusē. Arnolds sāka 
strādāt un viņam Kuldīgā piešķīra dzīvokli, tāpēc 
abi sāka dzīvot tepat.

Dabas miers, svaigais gaiss un aktīvā darboša-
nās ir pamata elementi pāra dzīvē, kas tagad jau 
izveidojušies par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. 
Arnolds ir kaislīgs makšķernieks, kuru aizrauj da-
žāda veida makšķerēšana. Tie var būt mazāki lomi 
upītēs un dīķos vai lielāki lomi gan ezeros, gan 
jūrā. Rudenī pārim ir tradīcija braukt uz Jūrkalni 
makšķerēt butes. “Galvenais jau tā jūra – aizbrau-
cot rodas pavisam cita veselība,” atsaka Aija. Loms 
jau nav tas svarīgākais, bet gan process.

Arnoldam patīk arī zemledus makšķerēšana, 

tāpēc, iestājoties ziemai, kungs nespēj vien sa-
gaidīt ledus parādīšanos. “Kaut kā jau tas laiks 
jāpavada,” smejoties atsaka Arnolds. “Ziemas 
mēneši ir visgrūtākie, jo ir pierasts aktīvi darboties 
ārā,” papildina Aijas kundze.

Ģimenē uzaudzināts dēls. “Ar to pašu grūti 
gāja,” atsaka Aija. Izaugot dēls iesaistījās militāra-
jā dienestā, tad devās misijā uz Afganistānu. “Tas 
bijis lielu pārdzīvojumu un satraukuma laiks.”

Ģimenes koks tagad ir krietni sakuplojis, iz-
audzinātas divas mazmeitas un šobrīd tiek aktīvi 
audzināti divi mazmazdēliņi, no kuriem jaunākais 
ir tikai dažus mēnešus vecs, bet vecākajam ir 
četri gadi.

Brīvajā laikā pāris labprāt rušinās dārziņā, sēņo 
un ogo, kā arī rūpējas par astoņām bišu saimēm.

Atbildot uz jautājumu par ilgo kopdzīves no-
slēpumu, Aijas kundze uzsver: “Dzīvē jau visādi 
iet, brīžam jau tāpat jākašķējas, bet, ja ir lemts 
dzīvot, tad jādzīvo.” 

rIČarDa SOTaKa, 
sabiedrisko attiecību speciālista, 

teksts un foto

Mazmazbērnus gaidot

zelta pāris Helēna un Oskars afanasjevi ar mazmeitām – Inesi (labajā pusē) un Kristīni (kreisajā pusē). Ģimenē 
visi ir radoši un aktīvi – ikdienā mierā nesēž.

mājās no balles un atnācām līdz šim lai-
kam,” smaidot teic Oskara kungs. Laulību 
ceremonija nekāda gan neesot bijusi – divi 
vien sarakstījušies dzimtsarakstu nodaļā. 
“Divi aizgājām un divi atnācām,” stāsta 
Helēnas kundze, piebilstot, ka pēc tam dzī-
voklī nedaudz pasēdēts un pasvinēts kopā ar 
tuvākajiem radiem un draugiem. Diemžēl 
kāzu bilžu Afanasjevu pāra albumā nav, jo 
fotogrāfam gadījusies tehniska ķibele.

Pāra vienīgais dēls diemžēl jau 27 gadus 
ir aizsaulē, taču liels prieks un atbalsts ir 
mazmeitas Kristīne un Inese, kuras ir kopā 
ar vecvecākiem arī šajā svētku reizē. Helē-
nas kundze no sirds ir pateicīga vedeklai, 
ka viņa nekad nav aizliegusi mazmeitām 
nākt ciemos. Gluži otrādi – visi kopā ar 
mazmeitu mammu, patēvu, jaunāko brāli un 
māsu svin svētkus. Kad visi sanākot kopā 
Ziemassvētkos, tad esot pilna māja.

“Savs mūžs ir nostrādāts, slinkojuši 
neesam,” stāstot par darba gaitām, secina 
Helēnas kundze. Viņai mācības nav īpaši 
patikušas, tāpēc pēc septītās klases mammai 
lūgusies, lai neliek mācīties vidusskolā. 
Oskara kungs savukārt esot bijis pilnīgs 
pretstats – lūgšus lūdzies mammai, lai laiž 
mācīties vidusskolā, kaut ģimenē bijuši 
pieci brāļi un grūtāka iztikšana. Augstskolu 
gan nav izdevies pabeigt – trīs kursus nomā-
cījies, tad apprecējies, un studijas palikušas 
nepabeigtas. Mazmeitas smej, ka opis esot 
mūžīgais students – dokumenti vēl joprojām 
esot augstskolā Jelgavā. Oskara kunga dar-
ba mūžs pagājis fabrikā “Vulkāns” un gāzes 
kantorī, bet Helēnas kundze izmācījusies 
par frizieri un sākumā arī strādājusi šajā 

profesijā, bet pēc tam ilgus gadus bijusi 
saimniecības māsa Kuldīgas slimnīcā.

Afanasjevu ģimenē visi ir radoši un aktīvi. 
Mazmeitas stāsta, ka opītis visu mūžu esot 
dzīvojies pa skatuvi – skolas laikā dziedājis 
dažādos ansambļos, pat boksējies uz kultū-
ras centra skatuves. Lai gan bez muzikālās 
izglītības, Oskara kungs prot spēlēt klavieres 
un ģitāru. Padziedāt gan vairs nevarot – esot 
pazudusi balss. Savulaik viņš bijis arī ļoti 
labs peldētājs, pazinis Ventas rumbu kā savus 
piecus pirkstus un piedalījies peldēšanas 
sacensībās. Vēlāk peldēšanas mākslā skolo-
tas arī mazmeitas. Visu mūžu daudz lasījis, 
visvairāk interesējot vēsture. Mazmeitas 
smej, ka visas bibliotēkā pieejamās grāmatas 
par opītim tuvo tēmu esot jau izlasītas, tāpēc 
sākušas piegādāt tematiskos žurnālus. Opītis 
arī labprāt spēlējot dambreti un zolīti. Zolīti 
viņš spēlējot datorā, jo svarīgi iet līdzi lai-
kam. Savukārt Helēnas kundze vēl tagad pie-
palīdz kaimiņiem un draudzenēm safrizēties. 
Viņa arī kopj apstādījumus mājas pagalmā 
un rūpējas par ģimenes mīluli – kaķi Rūdiņu, 
kurš tiekot visādi lutināts. Vecvecāku talan-
tus pārmantojušas arī mazmeitas, kuras liek 
tos lietā, strādājot kultūras centrā un brīvajā 
laikā vadot ekskursijas jaunajā privātajā 
muzejā, kas stāsta par Kuldīgas vēsturi.

Zelta kāzu jubilāri spriež, ka vēl vajadzē-
tu sagaidīt mazmazbērnus. To arī viņiem no 
sirds novēlam, norunājot tikties atkal pēc 
pieciem gadiem.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

Gadumijas zelta pāris

aija un arnolds rozentāli gada nogalē viesojās Kuldīgas novada Domē, lai pastāstītu par kopā 
pavadītajiem 50 laulības gadiem. Tie pārim bijuši aktīvi – kopīgi hobiji un aizraušanās ir neatņemama 
dzīves sastāvdaļa.

Žurnāla vāku rotā Padures pui-
kas Raimonda Zommera portrets. 
Viņš pats smejas, ka ir kurzem-
niekiem netipiski optimistisks, jo 
nekad nav baidījies no smaga darba 
vai vairījies no izaicinājumiem. 
Raimonds atceras, kā pats izaudzis 
par labu šefpavāru, un ir gatavs 
daudz darba ieguldīt, lai par īstiem 
meistariem izaudzinātu arī citus.

Pelču speciālās internātpamat-
skolas-attīstības centra direktore 
Ināra Oļena neslēpj, ka viņai 
vienmēr paticis citādais un, iespē-
jams, ka prasme uz dzīvi skatīties 
mazliet citādi palīdzējusi arī tikt 

galā ar skolas vadīšanu. Tikmēr 
uzņēmēju Dilānu spēks ir Antras 
un Alda kopīgajā darbā, tāpēc viņi 
kā ģimene iemācījušies gan kārtīgi 
strādāt, gan atpūsties.

No Kuldīgas nākusī Aiva Bir-
bele mums pastāstīja, kā meklē 
latvieša humora izjūtas stīgas un 
mācās uz tām spēlēt. Mēs pētījām 
arī to, kā saglabāt kuršu ķoniņu 
mantojumu, kopā ar fotogrāfu Ai-
varu Vētrāju izdzīvojām Dzelzceļa 
ielas dzīvi, burtskaitļu mīklā no-
slēpām Pilsētas laukuma tapšanas 
faktus un mēģinājām no aizslēgtas 
istabas atsvabināt Šarloti. Vēl cie-
mojāmies pirmajā latviešu skolā 
Kuldīgā, skaidrojām, kā florbolisti 
veicina sava sporta veida popu-
laritāti, svinējām teātra studijas 
“Focus” jubileju, ar Annu Šalkoni 

runājām par divām liktenīgām 
dienām viņas mūžā, bet jaunsargu, 
skautu un mazpulku vadītājiem 
vaicājām pēc gardām receptēm un 
viņu noslēpumiem, lai saprastos 
ar bērniem.

Arī šoreiz “Kuldīgas Vēstulēs”, 
kas jau septiņus gadus iznāk ar 
Kuldīgas novada Domes atbalstu, 
netrūkst daudz interesantas lasām-
vielas gariem ziemas vakariem. 
Nākamreiz mēs tiksimies jau vasa-
ras karstumā, kad Kuldīga atkal būs 
ļaužu pilna, jo tuvosies grandiozās 
pilsētas Dzīres. Tad stāstīsim jau-
nus, aizraujošus stāstus, kas, jācer, 
jums būs ne mazāk interesanti lasīt.

anDa PŪCE,
 žurnāla “Kuldīgas Vēstules” 

redaktore

Iznācis žurnāla “Kuldīgas Vēstules” ziemas numurs LaBa SIrDS
Ir VISa SāKumS

Rendas kultūras nams saka 
lielu paldies pagasta iedzī-
votājiem, viesiem un visiem 
103 koncerta dalībniekiem, 
kuri  piedalījās Rendas kultū-
ras nama rīkotajā labdarības 
koncertā “Eņģeļi pār Latviju”.

Pasākuma mērķis bija vākt 
naudu Latvijas slimajiem bēr-
niņiem, lai viņi kļūtu veselāki 
un piepildītu savu sapni – 
dzīvot.   2017. gadā Rendas 
kultūras namā, Rendas baznīcā 
un Usmas Sv. Pētera baznīcā 
saziedoti 638,88 EUR. Paldies 
konfekšu veikalam “Laima” 
Kuldīgā un Vitai Vīgantei par 
skaistajiem ziediem.

Gadumijā tradicionāli pie lasītājiem devies žurnāla “Kuldīgas Vēs-
tules” ziemas numurs. Par spīti sastingumam dabā, tas ir rosīguma 
pilns, jo stāsta par izdarīgiem Kuldīgas novada ļaudīm.



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

2018. gada 11. janvāris

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!

SPOrTa PaSāKumI janVārĪ

Sv. 14.I 16.00 DOTaIS LIELumS: mana māTE
O. 16.I 18.00 2017, Latvija, ilgums 1’44
T. 17.I 20.00 Dokumentālā filma
C. 18.I 18.00 Filma latviešu valodā, 12+

Sv. 14.I 18.00 maĢISKaIS KImOnO 
O. 16.I 20.00 2017, Latvija, ilgums 1’40
T. 17.I 18.00 Komēdija, drāma, 12+
C. 18.I 20.00 Filma latviešu un japāņu valodā
   ar subtitriem

S. 20.I 14.00 KuKaIņu SLEPEnā DzĪVE
Sv. 21.I 14.00 2017, Francija
P. 22.I 18.00 Ilgums 1’17
T. 24.I 18.00 Animācijas ģimenes filma
C. 25.I 17.30 U

S. 20.I 16.00 namEja grEDzEnS
Sv. 21.I 16.00, 18.30 2017, Latvija
P. 22.I 19.30  Ilgums 1’50
O. 23.I 17.30, 20.00 Vēsturiska filma
T. 24.I 19.30  16+
C. 25.I 19.00
S. 27.I 14.00
Sv. 28.I 14.30
P. 29.I 20.00
O. 30.I 16.00, 18.00
T. 31.I 18.00
C. 1.II 16.00

Sestdien, 13. janvārī, 17.00 – jauniešu deju kolektīvu koncerts “jaungada koktei-
lis”. Ieeja – 1 EUR.

Sestdien, 20. janvārī, 19.00 – janas Paipas 25 darba gadu jubilejas koncerts “Tas, 
kurš mīl”. Piedalās Kuldīgas novada, Saldus un Brocēnu kori un ansambļi, individuālie 
izpildītāji, kolēģi, laikabiedri un draugi. Ieeja – bez maksas.

Svētdien, 28. janvārī, 12.00 – 14.00 – šiverīgā ģimeņu svētdiena. Sadraudzēsimies 
ar rūķīti Kliņķīti, kurš meklē jaunu māju, visi kopā celsim lielo Pasaku pilsētu, uz gardu tēju 
ielūgs Buratino un Malvīne, panašķosimies arī pie Vinnija Pūka medus poda, ceļā noteikti 
satiksim Sarkangalvīti un vilku, palīdzēsim Pepijai Garzeķei saklāt pašu skaistāko svētku 
galdu pasaulē. Ieeja – ģimenes biļete 6 EUR (2+2 vai 1+3), vienai personai – 2 EUR.

Sestdien, 3. februārī, 18.00 – guntara rača un grupas “Saldās sejas” koncerts. 
“Saldās sejas” ir grupa, kura ir kā atvērts projekts. Katrā koncertā, mainoties dziesmu 
repertuāram, mainīsies arī izpildītāji, tāpēc katrā koncertā būs arī vairāki pirms koncerta 
neizsludināti īpašie viesi. Koncertos piedalīsies Guntars Račs, viņa kolēģi no grupas “bet 
bet” – Uģis Tirzītis un Andris Alviķis. Koncertos pastāvīgi piedalīsies grupas “Līvi” un projekta 
“Fomins & Kleins” dziesmu autors un ģitārists Tomass Kleins, jaunais un daudzsološais 
dziedātājs Jānis Narkevics. Koncertos solījuši piedalīties arī Jānis Buķelis (Līvi), Ainars 
Virga (Līvi), Normunds Rutulis un daudzi citi pazīstami mākslinieki, kuru vārdi tiks atklāti 
pirms katra nākamā koncerta. Biļetes Kuldīgas kultūras centrā un www.bilesuparadize.lv. 
Ieeja – 12, 15, 18 EUR.

Sestdien, 17. februārī, 17.00 – koncerts “Čigānu mūzikas virpulī”. Dzīvās mūzikas 
orķestris “Giunter Light Orchestra” (Vācija), solisti – zelta balss īpašnieki: Ištvans Kvik 
(Lietuva), Roze Coldaros (Zviedrija), Aļona Mihaja (Ukraina) un ģitāras virtuozi: Artūrs 
Sabilo (Lietuva) un Armans Isojan (Armēnija), kā arī perkusijas meistars Viktors Krasovskis 
(Baltkrievija). Izpildītāji ved līdzi 30 dažādus tērpus, 5 tonnas krāsainu dekorāciju, spe-
cefektu un gaismas tehnikas. Biļetes Kuldīgas kultūras centrā un www.bilesuparadize.lv. 
Ieeja – 10, 11, 13, 15 EUR.

12.I 19.00 “Sporta laureāts 2017”; Kuldīgas kultūras centrs, Raiņa iela 21, Kuldīga
13.I 10.00 Kurzemes čempionāts telpu futbolā U-10 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
13.I 11.30 “Sportland” kauss vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
13.I 18.00 Latvijas 1. līgas meistarsacīkstes florbolā: FK “Kuldīga”/KNSS – FBK “SĀC”; KNSS halle, 
Piltenes iela 25, Kuldīga
14.I 14.00 LTF 1. līga: FC “Nikers” – RSU/Dobele; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.I 17.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
16.I 20.00 Kurzemes telpu futbola līga: FC “Nikers” – Ventspils A; KNSS halle, Piltenes iela 25, 
Kuldīga
17.I 17.30 Latvijas meistarsacīkstes florbolā U-13 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.I 19.00 Kurzemes čempionāts telpu futbolā U-16 grupā: Kuldīgas NSS – FK “Bandava”/Priekule; 
KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
20.I 10.00 Kurzemes čempionāts telpu futbolā U-16 grupā: Kuldīgas NSS – Saldus SS; KNSS halle, 
Piltenes iela 25, Kuldīga
20.I 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
20.I 13.00 Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā U-13 grupā zēniem; KNSS halle, Piltenes iela 
25, Kuldīga
20.I 18.00  “Kuldīgas Katrīnas kauss” vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
21.I 13.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: Kuldīgas NSS – SK 
“Talsi”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.I 16.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.I 12.00 atlase U-14 grupā vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
26.I 18.00 “Jaunatnes sporta laureāts 2017”; Kuldīgas kultūras centrs, Raiņa iela 21, Kuldīga
27.I 11.00 Kurzemes ziemas tūre futbolā telpās U-8 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
27.I 14.30 Kurzemes čempionāts futbolā telpās U-14 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
27.I 18.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: FK “Kuldīga”/KNSS – RSU/Babīte; KNSS halle, 
Piltenes iela 25, Kuldīga
28.I 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
28.I 15.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: FK “Kuldīga”/KNSS – Lielvārde/Fans; KNSS 
halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
28.I 19.00 LTF 1. līga: FC “Nikers” – UPTK; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

ēDOLē
Līdz 31. janvārim bibliotēkā – literatūras 

izstāde “Dzīvo vesels”.
Trešdienās 17.00 kultūras namā – veselības 

vingrošana. Ieeja – bez maksas.
12. janvārī 18.00 kultūras namā – interešu 

kluba “Varavīksne” jaungada tikšanās.

guDEnIEKOS
Līdz 31. janvārim Basu bibliotēkā – te-

matiskās izstādesw “Rakstniekam Rūdolfam 
Blaumanim – 155” un “Kāds būs 2018?”

27. janvārī 15.00 Gudenieku kultūras 
namā – pašdarbnieku koncerts “Ziemas virpulī”. 
Piedalīsies pašmāju kolektīvi un ciemiņi. Ieeja – 
bez maksas.

KurmāLē
Līdz 31. janvārim Priedaines bibliotēkā – 

TLMS “Vēveri” audēju darbu izstāde. 
Janvārī pagasta vēstures istabā – izstāde 

par pagasta pašdarbību Kurmālē, sākot no 
pēckara gadiem.

29. janvārī 16.00 Priedaines bibliotēkā – lek-
cija “Atkarību izraisošu vielu lietošanas ietekme 
uz sirds asinsvadu, garīgās un psihiatriskās 
veselības un onkoloģiskām saslimšanām”.

LaIDOS
Līdz 31. janvārim Laidu bibliotēkā – iz-

stāde “Mans zelts ir mana tauta” (Rūdolfam 
Blaumanim – 155) un  “Aktrise Ragārēs” (Ilzei 
Kalnārei – 100); rokdarbu un zīmējumu izstāde 
“Vecīša cimdiņš”.

Līdz 31. janvārim Sermītes bibliotēkā – Tal-
su novada mākslas studijas “Otiņas” dalībnieku 
darbu izstāde.

No 8. janvāra 18.00 pirmdienās skolas spor-
ta zālē – veselības vingrošana. Vadīs – Andis 
Uplejs. Līdzi ērts treniņtērps, maiņas apavi. 
Nodarbības – bez maksas. 

27. janvārī 18.00 skolas sporta zālē – Vār-
mes amatierteātra traģikomēdija “Tie paši oši”. 
Ieeja – par ziedojumiem.

PaDurē
Līdz 15. janvārim bibliotēkā – konkursa 

“Mans Ziemassvētku sapnis” dalībnieku zīmē-
jumu izstāde; līdz 31. janvārim – Kuldīgas fo-
tokluba “Divas upes” fotoizstāde “Krustu šķērsu 
Turlavā”; Padures pagasta bērnu radošie darbi.

PELČOS
No 20. janvāra līdz 20. februārim bibliotē-

kā – Aivara Vētrāja fotoizstāde “Dzelzceļa ielas 
impresijas”.

26. janvārī bibliotēkā – “Zīmēšana māko-
ņos” jeb Ebru nodarbība mazajiem un lielajiem.

rEnDā
Līdz 22. janvārim bibliotēkā – literatūras 

izstāde “Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 

155”; līdz 30. janvārim – Pārdaugavas mākslas 
skolas bērnu darbu izstāde “Papīrs un burti”; līdz 
31. janvārim – “Ko sola zvaigznes 2018. gadā”.

rumBā
Līdz 12. janvārim bibliotēkā – literatūras 

izstāde “Rūdolfam Blaumanim – 155”.
16. janvārī 10.00 bibliotēkā – radošā 

darbnīca.
22. janvārī 14.00 bibliotēkā – tikšanās ar 

lasītājiem jaunajā gadā.
17. janvārī 14.15 Ventas ciema “Bukaišos” – 

kulinārijas pasākums “Gardēži”.
23. janvārī 10.00 bibliotēkā un 14.00 Ventas 

ciema “Bukaišos” – radošā darbnīca.

SnēPELē
Līdz 12. janvārim bibliotēkā – virtuālā 

izstāde “Rūdolfam Blaumanim – 155”; līdz 
31. janvārim – Aivara Vētrāja fotogrāfiju izstāde 
“Dzelzceļa ielas impresijas”; no 17. janvāra līdz 
28. februārim – Silvijas Teteres rokdarbu izstāde 
“Izšūtas gleznas un citas lietas”.

12. janvārī 20.00 kultūras namā – pašdarb-
nieku un sportistu vakars.

15. janvārī 16.00 bibliotēkā – tikšanās ar 
izstādes “Dzelzceļa ielas impresijas” autoru 
Aivaru Vētrāju.

26. janvārī 15.00 kultūras namā – praktisko 
nodarbību cikla “Radoši, praktiski, interesanti un 
arī sātīgi” 2018. gada pirmā nodarbība.

TurLaVā
13. janvārī 19.00 kultūras namā – koncerts 

“Nāc un dziedi Turlavā”, izvēlēsimies dziesmas 
no latviešu kinofilmām un teātra izrādēm. 
Pieteikties pa tālr. 28614939, 26263960 vai 
e-pastā: zandaspulgite@inbox.lv.

15.–31. janvārim Turlavas bibliotēkā – 
Māras Tīmanes sajūtas ar krāsām un zīmēm 
radošo darbu izstādē “Sirds ceļš”; 29.–31. jan-
vārī – PII grupas “Lāčuks” radošo darbu izstāde 
“Ziemīgās noskaņās”.

Līdz 31. janvārim Ķikuru bibliotēkā – rok-
darbu un literatūras izstāde “Mans vaļasprieks”.

16. janvārī 11.00–17.30 kultūras namā – “At-
ver skapi”. Mainīsimies un dalīsimies ar drēbēm 
un citām lietām. Akcijas papildus dienas – 17. jan-
vāris 10.00–16.00 un 18. janvāris 10.00–17.00.

Vārmē
13. janvārī 13.00 sporta hallē – senioru 

balle “Ko nesīs Jaunais gads!” Aicināti pagasta 
seniori un draugi no citiem pagastiem. Balle 
kopā ar Māri Lemberu. Zīlēsim un minēsim, kas 
mūs gaida 2018. gadā. Dalības maksa – 3 EUR.

14. janvāris 15.00 sporta halle – Latvijas 
2. līgas florbola spēle: FK “Vārme” - FK “NND”. 

27. janvāris 18.00 sporta halle – Latvijas 
2. līgas florbola spēle: FK “Vārme” - “Kurši 2”.

Līdz 31. janvārim bibliotēkā – Kuldīgas fo-
tokluba “Divas upes” Vārmes fotoplenēra izstāde.

Ar krāšņu izstādi “Latviskās 
dvēseles raksti” Kuldīgā sācies mūsu 
valsts simtgades gads, kas būs piesā-
tināts ar dažādām kultūras norisēm 
un svētku pasākumiem. Izstāde, ko 
var apskatīt Kuldīgas Mākslas namā, 
simboliski apvieno sevī stāstu par 
mūsu tautas Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas attīstību saistībā ar tautas 
pašapziņas un valsts veidošanos, kā 
arī par tautas tērpu kā vienu no tautas 
pašapziņas izteiksmes formām. 

Viens no galvenajiem simtgadei 
veltītajiem kultūras notikumiem būs 
Vispārējie latviešu Dziesmu un deju 
svētki, kas jūlijā norisināsies Rīgā. 
Tajos mūsu novadu pārstāvēs liels 
skaits tautas mākslas kolektīvu – 
kori, deju kolektīvi, folkloras kopas 
un lietišķās mākslas kolektīvi, kuri 
šim īpašajam notikumam jau cītīgi 
gatavojas. Man ir patiess lepnums, 
ka mūsu novada amatiermākslas 
kolektīvi skatēs ieguvuši ļoti augstu 
tehnisko un māksliniecisko novēr-
tējumu. Tāds ir vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Bandava”, kā arī 
lietišķās mākslas studija “Varavīk-
sne” un “Ķocis”. Vislatvijas lietišķās 
mākslas izstādei atlasīti 60 “Ķoča” 
pinēju un 38 “Varavīksnes” audēju 
darbi. Folkloras kopas “Kūrava” un 
“Gudenieku suiti” šogad piedalīsies 
gan Dziesmu svētkos, gan Starptau-
tiskajā folkloras festivālā “Baltica”. 
Viens no festivāla centrālajiem pasā-
kumiem – Jāņu svinēšana – norisinā-
sies Jūrkalnē un solās būt ļoti krāšņs 
un iespaidīgs. Izmantojot izdevību, 
vēlos no sirds pateikties ikvienam, 
kurš, ziedojot savu brīvo laiku un 
enerģiju, piedalās tautas mākslas 
kolektīvu darbā, tā bagātinot kultū-
ras dzīvi mūsu novadā un ārpus tā. 

Arī mūsu novadā kultūras dzīve 
būs notikumiem bagāta. Tradicionāli 
notiks gan pavasara palu šovs “Lido 
zivis”, gan Pilsētas svētki, gan Herco-
ga Jēkaba tirgus un Ziemas festivāls. 
Maijā desmito reizi Kuldīgā norisinā-
sies Kārļa Davidova starptautiskais 
čellistu konkurss, pulcējot jaunos, 
talantīgos čellistus no tuvienes un 
tālienes. Tam paralēli iecerēta arī 
festivāla koncertprogramma ar trim 
koncertiem. Savukārt septembrī Kul-
dīga uzņems pie sevis māksliniekus 
un dzejniekus Kurzemes mākslas un 
dzejas dienās, programmā piedāvājot 
dažādas izstādes, dzejas lasījumus, 
radošās darbnīcas, performances un 
interesantas tikšanās ar Kurzemes 
radošajiem cilvēkiem.

Un, protams, gada nogalē Latvi-
jas simtgades svinības, kuru prog-
rammu nodrošinās mūsu novada 
izglītības un kultūras iestādes.

Aicinu ikvienu baudīt Latvijas 
jubilejas gada bagātīgās kultūras 
norises un būt lepniem par mūsu 
valsti, tautu un tās tradīcijām!

DaCE rEInKOPa,
Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras 
nodaļas vadītāja

Sācies Latvijas 
jubilejas gads


