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Turpinās sakārtot 
grantētos ceļus 
> 3. lpp.

Katrīnas kausā 
jauni rekordi
> 4. lpp. 

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

ILZE DamBĪTE-DamBErGa, Kuldīgas 
novada pašvaldības izpilddirektore

Novadā aprūpi mājās 
nodrošinās samarieši
> 6. lpp.

“Man ļoti liels gods jūs visus sveikt un teikt pal-
dies par to, ko esat paveikuši. Lai savu darbu darītu 
labi, tas ir jāmīl. Ja ir mīlestība, tad ir enerģija, ja 
ir enerģija, tad to var pārvērst naudā. Jums noteikti 
tas viss izdodas. Lai gūtu panākumus, vajadzīga arī 
liela ticība sev. Paldies par to, ko jūs darāt ikdienā 
savos uzņēmumos. Paldies arī par to, ka iedvesmojat 
darbam pārējos,” pasākuma atklāšanā klātesošos 
uzrunāja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa.

Konkurss “Uzņēmēju un amatnieku Gada balva” 
kļuvis jau par tradīciju. Ik gadu iedzīvotāji arvien 
aktīvāk novērtē un piesaka dalībniekus. Šogad 
konkursam tika iesniegti 110 pieteikumi kādā no 
nominācijām – “Gada lauksaimnieks”, “Gada ražo-
tājs”, “Gada tirgotājs”, “Gada amatnieks”, “Gada 
pakalpojums”, “Gada jaunais uzņēmums”, “Ilgtspē-
jīgākais uzņēmums”. 

Turpinājums 2. lpp.

Neatlaidība un sīksta pacietība 
vainago darbu

19. janvārī Kuldīgas kultūras centrā pulcējās novada uzņēmēji, amatnieki, zemnieki, kuri 
godprātīgi un aktīvi darbojas savā nozarē. Septiņās nominācijās godināja 34 laureātus. 
Pasākumā paziņoja arī nominācijas “Gada investīcija” un “Gada mecenāts” uzvarētājus.

nominācijā "Gada tirgotājs" apbalvoja (no labās) 
transportlīdzekļu tirdzniecības uzņēmumu SIa “rZ autoparks”, 
konditoreju “šarlote”, mazumtirdzniecības uzņēmumu 
SIa “Pārsa”, veikalu “Pindzele” un ziedu tirdzniecības un 
floristikas uzņēmuma SIa “Vindenieki” īpašnieces.

nominācijā "Gada amatnieks" Kuldīgas attīstības aģentūras speciāliste juta Kasakovska sveic 
apģērbu dizaineri un šuvēju Inetu Bērzupi (IK “marionet”).

Aizvadītajā sestdienā Kuldīgas vieglat-
lētikas manēžā jau astoto reizi norisinā-
jās starptautiskās sacensības vieglatlēti-
kā “Kuldīgas Katrīnas kauss”. Kuldīgas 
novada sporta skolas sarīkotajā kausa 
izcīņā spēkiem mērojās sportisti no 
13 valstīm. Tuvāku un tālāku ārzemju 
sportistu ierašanās vairo ne tikai vese-
līgu konkurenci, bet dod darbu klusajā 
sezonā mūsu tūrisma uzņēmumiem. 
Katrīnas kauss ir īsti sporta svētki, 
kurus ar interesi vēroja daudz skatītāju 
klātienē un arī tiešraidē. Jau ierasts, ka 
Katrīnas kausā krīt Latvijas rekordi, 
šoreiz skrējēja Līga Velvere laboja 
Latvijas rekordu 1000 metru distancē.
Arī profesionāļu vidū mūsu sacensības 
ir augsti novērtētas. Latvijas Viegl-
atlētikas savienības prezidente Ineta 
Radēviča, kas pati vairākkārt, skatītāju 
ovāciju pavadīta, demonstrējusi izcilu 
sniegumu manēžā, atzīst, ka “Kuldīgas 
Katrīnas kausā” vienmēr ir skatītāju pil-
nas tribīnes, silta un sirsnīga atmosfēra. 
Un to jau veidojam mēs paši. Tāpat 
kā tikai no mūsu pašu apņemšanās un 
labās gribas, mērķtiecīgas un neatlai-
dīgas politiskās rīcības bija atkarīgs, 
vai Kuldīgā būs sava vieglatlētikas 
manēža, moderns stadions zem jumta, 
kas joprojām ir Latvijā vieglatlētikas 
sacensībām piemērotākā infrastruktūra 
ziemas apstākļos. Šajās dienās aprit 
desmit gadi kopš mūsu novada lielākās 
sporta būves atklāšanas. Tas bija spilgts 
un neaizmirstams brīdis visai sporta 
sabiedrībai, žurnālisti pirms desmit 
gadiem rakstīja: “Kuldīgā tagad sāku-
šies jauni laiki – vieglatlētikas ziemas 
stadions ir atklāts!”
Ikdienā manēža kalpo gan sporta no-
darbībām skolēniem, gan treniņiem 
sporta skolas audzēkņiem un ikvienam, 
kas vēlas uzturēt labu sportisko formu. 
Ziemas mēnešos Kuldīgā norisinās vi-
sas nozīmīgākās Latvijas Vieglatlētikas 
savienības sacensības, dažādi jaunatnes 
turnīri un tematiski pasākumi.
Latvijas simtgades gadā, gatavojoties 
XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkiem, šajā sestdienā, 
27. janvārī, plkst. 18.00 vieglatlētikas 
manēžā notiks dejošanas svētki Kuldīgā, 
kuros 41 deju kolektīvs no Kuldīgas un 
Ventspils kopā ar viesiem no Liepājas, 
Rīgas un Mārupes izdejos lielkoncerta 
“Māras zeme” repertuāru. Kā sola Kul-
dīgas deju apriņķa virsvadītāja Ramona 
Irbe un Domes Kultūras nodaļas vadītāja 
Dace Reinkopa, tā būs vienreizēja ie-
spēja pusgadu pirms lielajiem svētkiem 
sajust deju rakstu, tautas tērpu krāšņumu 
un kopības sajūtu, ko svētkos radīs 
dejotāju tūkstoši. Nāciet un skatieties! 
Ieeja pasākumā – par brīvu.

Manēžas jubilejā – 
arī deju svētki
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KuLDĪGaS noVaDa PašVaLDĪBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu
PĀRDOD mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu – dzīvokli Ezera ielā 4-3, Ķikuros, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62929000029.
Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 54,5 m2 un kopīpašuma 545/4838 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 62920070234001 un zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 62920070234 ar platību 1522 m2.
Nosacītā cena – 700 EUR, drošības nauda – 70 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 50 EUR.
Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 12. februārī plkst. 14.30. 
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 9. februārim plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.

KuLDĪGaS noVaDa PašVaLDĪBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu
PĀRDOD atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu “Varoņi”, Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62500010193.
Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62500010193 (platība 6920 m²), no kuras zeme 
zem ēkām un pagalmiem – 6920 m². Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62500010193 (platība 6920 
m²) atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 62500010193001 un palīgceltnes: kūts ar kadastra apzī-
mējumu 62500010193002 (platība 76,0 m²), šķūnis ar kadastra apzīmējumu 625000101930003 (platība 42,7 
m²) un pagrabs ar kadastra apzīmējumu 62500010193004 (platība 17,7 m²). Ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī.
Nosacītā cena – 720 EUR, drošības nauda – 72 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 50 EUR. 
Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 12. februārī plkst. 14.00. 
Dalībnieku reģistrācija no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 9. februārim plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.

KuLDĪGaS noVaDa PašVaLDĪBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu 
PĀRDOD mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamos īpašumus – dzīvokļus Virkas ielā 25-47 
un Virkas ielā 25-48, Kuldīgā (turpmāk tekstā – objekts).

Objekta sastāvs:
Virkas ielā 25-47, Kuldīgā:
• īpašuma tiesības nostiprinātas Kuldīgas novada pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1116 47; 
dzīvokļa īpašuma kadastra Nr. 620190033324, telpu grupas kadastra apzīmējums 62010050047001047;
• īpašuma sastāvs: dzīvoklis ar kopējo platību 15 m2 un kopīpašuma 150/22966 domājamās daļas, t. sk., no 
dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62010050047001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 
62010050047 ar platību 1010 m2.

Virkas ielā 25-48, Kuldīgā:
• īpašuma tiesības nostiprinātas Kuldīgas novada pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1116 48; 
dzīvokļa īpašuma kadastra Nr. 620190033321, telpu grupas kadastra apzīmējums 62010050047001047; 
• īpašuma sastāvs: dzīvoklis ar kopējo platību 17,7 m2 (dzīvojamā platība – 14,5 m2; balkons – 3,2 m2) un ko-
pīpašuma 161/22966 domājamās daļas, t. sk., no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62010050047001 
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010050047 ar platību 1010 m2.
Objekts atrodas četru stāvu ēkas 3. stāvā, ēkas vidusdaļā; logi vērsti uz Virkas ielu; objektā nav sanitārtehniskās ierīces. 
Objekta nosacītā cena – 3000 EUR, drošības nauda – 300 EUR, reģistrācijas maksa – 20 EUR, izsoles 
solis – 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 12. feb-
ruārī plkst. 13.30. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 9. februārim plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par objektu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
Informācija pa tālruni 63370005, 29614518, e-pasts: iveta.zvirbule@kuldiga.lv.

KuLDĪGaS noVaDa PašVaLDĪBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu
PĀRDOD atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

būvju īpašumu “Ziediņi”, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62925070006. Tā sastāvā ir 
dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 62920070024001, saistīta ar fiziskai personai piederošu zemes 
vienību 62920070024. Dzīvojamā ēka ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.
Nosacītā cena – 1120 EUR, drošības nauda – 112 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR.
Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2018. gada 12. februārī plkst. 
13.00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 9. februārim plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.

KuLDĪGaS noVaDa PašVaLDĪBa (90000035590) 
izsludina konkursu uz vakanto
PašValDĪBas POlIcIjas INsPEKTORa amaTU.

Prasības:
• iegūta vismaz vidējā izglītība,
• atbilstība likuma ”Par policiju” prasībām (persona 

nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu; neat-
rodas psihiatra, narkologa uzskaitē),

• vēlamas svešvalodas zināšanas (angļu, vācu 
vai krievu),

• datorprasmes darba pienākumu veikšanai nepie-
ciešamajā līmenī,

• pārzināt personas aizturēšanas taktiskos un teh-
niskos paņēmienus, prasme tos pielietot,

• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:
• izglītības dokumentu kopijas,
• B kategorijas autovadītāja apliecības kopija,
• cV,
• motivācijas vēstule.

Iepriekšējā darba pieredze, kas saistīta ar tiesībsar-
gājošām institūcijām, tiks uzskatīta par priekšrocību. 
Darbs tiek organizēts maiņās.
Dokumentus iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības 
apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā 
(Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai elektroniski e-pastā: 
dome@kuldiga.lv līdz 31. janvāra 16.00. Informācija 
pa tālr. 63320373.

Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu
Šoreiz konkursā netika pazi-

ņots viens uzvarētājs; uzvarētāji 
bija visi izvirzītie pretendenti. 
Savukārt nominācijās “Gada in-
vestīcija” un “Gada mecenāts” 
uzvarētājus noteica, apkopojot 
informāciju par veiktajām investī-
cijām un ziedojumiem 2017. gadā. 
Katrā nominācijā tika izvirzīti 
trīs pretendenti. Tituls “Gada 
investīcija” tika piešķirts bērzu 
saplākšņu ražošanas uzņēmumam 
SIA “Stiga RM” (valdes loceklis 
Andris Ramoliņš), jo 2017. gadā 
ražošanas ēkā ieguldīts gandrīz 
miljons eiro; lopkopības uzņēmu-
mam SIA “Kalna Mikas” (īpaš-
nieks Jānis Brantevics), jo lauk-

saimniecības noliktavas būvniecī-
bā investēti gandrīz 300 000 EUR; 
z/s “Purvmaļi” (īpašnieks Edgars 
Grohoļskis) nodarbojas ar graud-
kopību un pērn lauksaimniecī-
bas šķūņa būvniecībā ieguldīti                
aptuveni 150 000 EUR.

Savukārt nominācijā “Gada 
mecenāts” apbalvojumu saņēma 
SIA “Rietumu nafta LV” (valdes 
priekšsēdētājs Toms Egle) par 
ziedotajiem līdzekļiem Kuldī-
gas futbola attīstībai, “Ģimenes 
dienai” un citiem kultūras pasā-
kumiem; SIA “Ostas celtnieks” 
(valdes priekšsēdētājs Konstantīns 
Bursakovskis) par atbalstu pilsē-
tas festivālam “Dzīres Kuldīgā”; 

SIA “MKM mežs” (valdes priekš-
sēdētājs Kristaps Martinovs, valdes 
loceklis Mārcis Martinovs) par zie-
dojumu biedrībai “Motorsports.lv”.

Vairākas speciālbalvas pasnie-
dza arī pašvaldības sadarbības 
partneri.  Laikraksts “Kurzem-
nieks” iespēju izvietot reklāmu 
par 100 EUR piešķīra kafejnīcai 
“Šarlote”. SIA “Kurzemes biznesa 
inkubators” simpātiju balvu pasnie-

dza uzņēmumam “Royal Key” un 
interjera dizainerei Aigai Vaitkus. 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecī-
bas kamera atzinības rakstu pasnie-
dza savam biedram – SIA “Jaunais 
kurzemnieks”. AS “Swedbank” sim-
pātijas piederēja SIA “ED Kriksis”, 
bet AS “SEB banka” simpātijas – 
z/s “Jaunkalni”. Attīstības finanšu 
institūcijas “Altum” Kurzemes 
reģionālais centrs apbalvoja kafej-

nīcu “Šarlote”, nominējot to par 
Altum veiksmes stāstu Kurzemē, 
bet Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras Kuldīgas biznesa 
inkubators apbalvoja “ED Kriksis”, 
“SL Projects” un dzīvo muzeju “Se-
nās Kuldīgas stāsts”. 

Noslēgumā tika izlozēts iedzīvo-
tājs, kurš aizpildījis anketu, izvirzot 
pretendentu kādā no nominācijām. 
Balvu saņēma Monta Jakovela. 

SIGnETa LaPIŅa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

nominācijā "Ilgtspējīgākais uzņēmums” apbalvoja (no labās) kokmateriālu ražotāju 
un tirgotāju SIa “mars”, reklāmas pakalpojumu sniedzēju SIa “Dekors rD”, 
laikrakstu “Kurzemnieks”, veikalu “Dārziņš” un veikalu “Tīne”.

Sveica arī nominācijas "Gada jaunais uzņēmums" pārstāvjus - bērnu apģērbu 
šūšanas uzņēmumu SIa “ED Kriksis” un dzīvo muzeju “Senās Kuldīgas stāsts”.
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   Būvniecības komisijā 2017. gada decembrī lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 

Objekta nosaukums adrese Dokumentācijas veids
Dzīvojamā māja lapegļu ielā 25, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Kūts vienkāršotā atjaunošana ar telpu funkciju 
maiņu “Druvaskalni”, Vārmes pagastā apliecinājuma karte

saimniecības ēka Plostu ielā 8, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana lapegļu ielā 4-14, Kuldīgā apliecinājuma karte
Transformatora punkta 7122 “Vepri”, 0,4 kV gaisa 
vada līnijas pārbūve Ēdoles pagastā Paskaidrojuma raksts

Nojume un laukums “atvari” īpašumā “Remesi”, Turlavas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Kūts “Bangas ferma”, Vārmes pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Elektroapgādes pieslēgums “jaunkļavas”, Rumbas pagastā Paskaidrojuma raksts

Zīdītājgovju komplekss “Kolumbi”, “Oškalni”, “Pūpoliņi”, Rumbas 
pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

saimniecības ēkas pārbūve par atpūtas māju Planīcas ielā 9, Kuldīgā Būvprojekts
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Pļavas ielā 7, Kuldīgā apliecinājuma karte
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Grants ielā 29-10, Kuldīgā apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve “Viesalgos”, snēpeles pagastā Būvprojekts
Elektroapgādes pieslēgums “Vēži”, Pelču pagastā Paskaidrojuma raksts
Elektroapgādes pieslēgums “Garīši”, Vārmes pagastā Paskaidrojuma raksts
Telpu grupas (005) vienkāršotā atjaunošana Kalna ielā 23-12, Kuldīgā apliecinājuma karte
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Dzirnavu ielā 12-5, Kuldīgā apliecinājuma karte
0.4 kV elektroapgādes pieslēgums “struijas”, Ēdoles pagastā Paskaidrojuma raksts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums adrese
Dzīvojamā māja lapegļu ielā 25, Kuldīgā
saimniecības ēka Plostu ielā 8, Kuldīgā
Nojume un laukums “atvari” īpašumā “Remesi”, Turlavas pagastā
Kūts “Bangas ferma”, Vārmes pagastā
saimniecības ēkas pārbūve par atpūtas māju Planīcas ielā 9, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve “Viesalgos”, snēpeles pagastā
Zīdītājgovju komplekss “Kolumbi”, “Oškalni”, “Pūpoliņi”, Rumbas pagastā

2017. gada decembrī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums adrese Pasūtītājs
Tirdzniecības ēkas pārbūve Ganību ielā 25, Kuldīgā sIa “Gamma”
Dzīvojamās mājas pārbūve Vidus ielā 32, Kuldīgā aija Pušīlova

meža ceļš aizupju ceļš as “latvijas Valsts 
meži”

meža ceļa pārbūve Usmas ceļš–Ezeri as “latvijas Valsts 
meži”

Piena pirmapstrādes un uzglabā-
šanas ēka ar šķūni

“mazjaunarāji”, snēpeles 
pagastā Vija Poriņa

Pagrabs – saimniecības ēka “mazjaunarāji”, snēpeles 
pagastā Vija Poriņa

Zivju dīķu pārbūve “Digas”, Ēdoles pagastā sIa “Ezernieki agro”

meža autoceļa būve

“Kazvalku ceļš”, Padures 
pagasts, alsungas meža ie-
cirkņa 207., 208. kvartāls nek. 
īpašums “Vāgmuiža”, “Tigas 
meži”, nek. īpašums “Beltiņi”

as “latvijas Valsts 
meži”

Rupjās lopbarības noliktavas “lazdas”, Kurmāles pagastā Z/s “lazdas”
Padures pils dienvidaustrumu 
ārsienas atjaunošana “Pils”, Padures pagastā “Padures muiža”

meža ceļa pārbūve “Kūlupes ceļš” 2,122 km as “latvijas Valsts 
meži”

meistaru ielas izbūve, Dārznie-
cības ielas un siltumnīcas ielas 
rekonstrukcija

meistaru ielas izbūve, Dārz-
niecības ielas un siltumnīcas 
ielas rekonstrukcija

Kuldīgas novada 
pašvaldība

meža ceļa būve “Dobu ceļš” as “latvijas Valsts 
meži”

Ēkas pārbūve – ailas izveidošana, 
lieveņa pārbūve Pilsētas laukumā 5, Kuldīgā as “sEB banka”

TP7261 0.4kV GVl F-1 “mazlauvas”, Kurmāles pa-
gastā as “sadales tīkls”

Publisko iepirkumu komisijā decembrī pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
lēmuma 
pieņemšanas
datums

Uzvarētājs

Zupas virtuves pakalpojums Kuldīgas pilsētā 07.12.2017.

Biedrības “latvijas sar-
kanais Krusts” Kurzemes 
komiteja; 1,16 EUR bez 
PVN (par vienu porciju)

saziņas sistēmas pakalpojums personas 
uzraudzībai 07.12.2017.

Biedrība “latvijas samarie-
šu apvienība”; 24 EUR bez 
PVN (par vienu mēnesi 
vienai personai)

sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšana 
personas dzīvesvietā 14.12.2017.

Biedrība “latvijas sama-
riešu apvienība”; 120 EUR 
bez PVN (vienai personai 
mēnesī)

Būvprojekta “Ēkas atjaunošana, pārbūve un 
fasāžu restaurācija Kalpaka ielā 2 un Kalpa-
ka ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, un terito-
rijas labiekārtošana liepājas ielā 39, Kuldīgā, 
Kuldīgas novadā” ekspertīzes veikšana

14.12.2017. sIa “jaunrīga EcO”; 
26500 EUR bez PVN

Par tiesībām veikt finanšu revīziju Kuldīgas 
novada pašvaldībā, pašvaldības iestādēs un 
sniegt zvērināta revidenta ziņojumu

21.12.2017.
sIa “sandra Dzerele un 
partneris”; 16900 EUR 
bez PVN

ceļa nosaukums Pagasts Posma garums, km Būvuzņēmējs
Krasti–jātnieki Gudenieku 2,26 sIa “a-land”
Kazdanga–sermīte laidu 1,14 sIa “a-land”
Ķoniņi–austrumi Turlavas 3,06 sIa “a-land”
Turlava–snēpele snēpeles 2,78 sIa “a-land”
Pelči–snēpele Pelču 2,8 sIa “a-land”
lējēji–lejasāzeri–lieknes snēpeles 2,18 sIa “a-land”
muižarāji–Birztalas Kurmāles 3,84 sIa “VIa”
atmiņas–Vecā skola–Ūšas Padures 2,01 sIa “VIa”
Vecais Kuldīgas ceļš Rendas 3,6 sIa “saldus ceļinieks”
Ventas ciems–misiņkalni Rumbas 3,09 sIa “saldus ceļinieks”
Darbnīcu ceļš Rumbas 0,36 sIa “saldus ceļinieks”
Brīvnieki–akmentiņi–Veiķenieki Vārmes 3,07 sIa “saldus ceļinieks”

SIGnETa LaPIŅa, sabiedrisko attiecību speciāliste

TALSU NOVADS

KANDAVAS NOVADS

VENTSPILS NOVADS

AIZPUTES NOVADS

BROCĒNU NOVADS

SKRUNDAS NOVADS

ALSUNGAS NOVADS

DURBES NOVADS
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Turpinās grantēto ceļu 
sakārtošanu

Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku 
attīstības programmas (LAP) pasā-
kuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 
ar Kuldīgas novada pašvaldības līdz- 
finansējumu šajā gadā turpināsies 

pērn iesākto novada pagastu teritorijā 
esošo grantēto ceļu sakārtošana.

Kopējais ceļu garums, kurus sa-
kārtos, ir gandrīz 35 km. Divi posmi 
sakārtoti jau pērn – Kurmāles pagasta 
Stangoņu ceļš, kas ved gar Meža 
kapiem, 1,1 km garumā noasfaltēts 

par pašvaldības līdzekļiem; sakārtots 
arī Kurmāles pagasta Dzirnavu ceļš 
(0,37 km). Vēl pašvaldība par saviem 
līdzekļiem 1,05 km garumā asfaltēs 
ceļa posmu Ventas ciemats – Misiņ-
kalns un 0,36 km garumā – Darbnīcu 
ceļu (abi Rumbas pagastā).

Aicina pieteikties 
piemiņas zīmei

Kuldīgas novada pašvaldība pēc 
Latvijas savienības “Černobiļa” 
lūguma aicina iedzīvotājus, kuri 
ir bijuši Černobiļas AES avāri-
jas seku likvidēšanas dalībnieki, 
pieteikties Iekšlietu ministrijas 
izveidotās piemiņas zīmes sa-
ņemšanai.

To piešķir Latvijas Republikas 
pilsonim, nepilsonim, ārzemniekam, 
kuram ir pastāvīgā uzturēšanās at-
ļauja Latvijā un kura statuss atzīts 
Černobiļas AES avārijas seku lik-
vidēšanas dalībnieku un Černobiļas 
AES avārijas rezultātā cietušo per-
sonu sociālās aizsardzības likuma 
4. pantā. Ja Černobiļas AES avārijas 
seku likvidēšanas dalībnieks miris, 
piemiņas zīmes saņemšanai var 
pieteikties arī kāds no radiniekiem.

Lai pieteiktos apbalvojumam, 
personai jāaizpilda apliecināju-
ma – iesnieguma forma, kas atro-
dama Iekšlietu ministrijas mājaslapā 
http://www.iem.gov.lv/lat/cernobi-
las_aes_seku_likvidesanas_dalib-
nieku_godinasanai/ vai saņemama 

Kuldīgas novada pašvaldības Klien-
tu apkalpošanas centrā, Baznīcas 
ielā 1.

Aizpildītās apliecinājuma – ie-
snieguma formas līdz 2018. gada 
15. februārim aicinām iesniegt Kul-
dīgas novada pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centrā vai nosūtīt 
pašvaldībai pa pastu.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
māra Zariņa foto
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Kuldīgā

KULDĪGAS

NOVADA 

PAŠVALDĪBA

KONCERTĀ TIKS IZDEJOTS ŠĪ GADA DEJU SVĒTKU LIELUZVEDUMA MĀRAS ZEME REPERTUĀRS 

IEEJA BEZ MAKSAS

27. janvārī Kuldīgā, Kuldīgas novada 
vieglatlētikas manēžā, plkst. 18.00

20. janvāra pievakarē Liepājas ielā pie pasta tika pieminētas 1991. gada barikādes 
un atsaukti atmiņā tie notikumi, kas norisinājās pirms 27 gadiem Kuldīgā un citās 
Latvijas pilsētās.

Kuldīgā barikāžu laiks bija īpaši sa-
springts, jo te bija otrs stratēģiski sva-
rīgākais punkts valstī. Ja Rīgā ieņemtu 
televīzijas un radio ēkas, tad par notiekošo 
pasaulei tiktu ziņots tieši no Kuldīgas. 
Toreiz, 1991. gadā, kuldīdznieki cēla ba-
rikādes, no padomju okupācijas spēkiem 
aizsargājot pasta ēku un raidstaciju. Daudzi 
pilsētnieki devās celt barikādes arī Rīgā.

Šogad barikāžu atceres pasākums nori-
sinājās Liepājas ielā pie pasta, kas savulaik 
bija barikāžu norises vieta. Atmiņu stāstos 
dalījās pašmāju barikāžu dalībnieki un tie 
kuldīdznieki, kas bija netieši saistīti ar 
1991. gada notikumiem. Pasākuma ietvaros 
Liepājas ielā, tāpat kā pirms 27 gadiem, bija 
novietota tā laika lieljaudas tehnika. Organi-
zatori min, ka tieši šī tehnika, atmiņu stāsti, 
ugunskurs un gaismas instalācijas radīja 
nostalģiskas atmiņas par laiku, kad pilsētas 
ielās slējās barikādes. Apmeklētāji apskatīja 
gan smago tehniku, gan ieklausījās atmiņu 
stāstos un savā starpā apsprieda dzirdēto. 
Lai gan sals nebija pārāk liels, ikvienam 
bija iespēja sasildīties ar siltu zupu, tēju vai 
uz ugunskura svaigi ceptu maizi.

Ne tikai atmiņu stāstos, bet arī pasākuma 
laikā cilvēki atzina, ka tautas vienotība ir tā, 
kas dod spēku un drosmi stāsties pretī nezi-
nāmajam. Ja būtu jāsargā un jāceļ barikādes 

vēlreiz, tad cilvēki būtu gatavi to darīt, lai 
aizstāvētu savu Latviju.

Filmējot atmiņu stāstus par barikāžu 
norisi, atklājās arī tādi fakti, kas līdz šim 
nekur iepriekš nebija dzirdēti. Ir ļoti labi, 
ja skolēniem patriotiskās audzināšanas ie-
tvaros vēstures stundās stāsta par barikādēm 
un to norisi, bet iespēja dzirdēt atmiņas, 
piedzīvoto un sajūtas no pašiem barikāžu 
dalībniekiem ļauj vēl dziļāk izprast šos vēs-
turiskos notikumus. Kuldīgas novada Bērnu 
un jauniešu centra kolektīvs šī pasākuma 
ietvaros izveidojis videomateriālu, kas 
turpmāk kalpos arī kā metodiskais materiāls 
skolēniem vēstures stundās. Materiāls būs 
pieejams ikvienam, kuru tas interesēs un 
kuram būs vēlme to noskatīties.

Barikāžu atceres pasākumu Kuldīgā jau 
tradicionāli organizē Bērnu un jauniešu 
centrs (BJC). Šajā gadā pasākuma organizē-
tāji īpašu paldies par atmiņu stāstiem vēlas 
teikt Jurim Hofmanim, Ingrīdai Polei, Intam 
Folkmanim, Aleksandram Langem, Ingai 
Zelcerei, Viktoram Fiļippovam un Dainai 
Tāfelbergai. Par līdzdalību pasākuma orga-
nizēšanā pateicību izsakām mācītājam Mār-
tiņam Burkem-Burkevicam, Zemessardzes 
45. nodrošinājuma bataljona kolektīvam, 
Kuldīgas 58. skautu vienībai, VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” Kuldīgas nodaļai un personīgi 

Pie pasta piemin 1991. gada barikādes

Barikāžu atceres pasākums šogad notika Liepājas ielā pie pasta ēkas, kas savulaik bijusi barikāžu norises vie-
ta. Pasākumā pulcējās gan vecāka gada gājuma cilvēki, gan jaunieši, kuriem interesē valsts svarīgākie vēstures 
notikumi.

Andrim Upmalim, Kuldīgas kultūras centram un 
personīgi Andrim Grīnvaldam, Kuldīgas novada 
sporta skolai, Kuldīgas novada muzejam, BJC pop-
grupai “PUTEX”, viesnīcai “Jēkaba sēta” un perso-

nīgi Aleksandram Langem, SIA “DTT Solutions” 
un personīgi Artim Reimanim.

aGaTE roGa, BjC pasākumu organizatore
KrISTa jonEĻa foto

Astotajās starptautiskajās 
vieglatlētikas sacensībās “Kul-
dīgas Katrīnas kauss” manēžā 
20. janvārī sacentās ne mazums 
sportistu no dažādām pasaules 
valstīm, pārspējot līdzšinējos 
rekordus un uzrādot lieliskus 
rezultātus.

Skrējēja Līga Velvere laboja 
Latvijas rekordu 1000 metru dis-
tancē. Viņa to veica divās minūtēs 
un 45,96 sekundēs, iepriekšējo 
rekordu labojot par 1,15 sekundēm. 
Līdzšinējā Latvijas rekordiste bija 
Inna Poluškina, kura 2003. gadā 
1000 metrus telpās skrēja divās 
minūtēs un 47,11 sekundēs. Otrā 
1000 metros finišēja baltkrieviete 
Tatsjana Šabanava, kura Velverei 
zaudēja 0,72 sekundes, bet trešā bija 
lietuviete Ramūna Klībaite, kura 
atpalika vairāk nekā 16 sekundes. 
Pērn Velvere laboja Latvijas rekor-
du 800 metros telpās, distanci veicot 

divās minūtēs un 2,18 sekundēs. 
Savukārt tieši “Kuldīgas Katrīnas 
kausā” viņa pērn pārspēja valsts 
rekordu 600 metru distancē, kas bija 
45 gadus sens.

Vīriešiem 400 metru distancē 
uzvaru izcīnīja Austris Karpinskis, 
kurš distanci veica 47,88 sekun-
dēs. Savukārt 1000 metros Jānis 
Razgalis bija ceturtais, noskrienot 
divās minūtēs un 28,52 sekundēs. 
Kuldīdznieks Janeks Rumbergs ie-
guva 19. vietu, distanci veicot divās 
minūtēs un 46,27 sekundēs.

Tāllēkšanā labāko rezultātu 
no pašmāju sportistiem sasniedza 
Dairis Rinčs, kurš ar 7,32 metriem 
bija otrais. Niks Samauskis no Kul-
dīgas aizlēca 6,48 metrus, iegūstot 
11. vietu, bet kārtslēkšanā viņš 
pārvarēja 4,20 metru atzīmi, izcīnot 
augsto 7. vietu. Kārtslēkšanā uzva-
ru ar 5,40 metriem guva norvēģis 
Eiriks Dolve, kuram ar tādu pašu 
rezultātu sekoja Mareks Ārents.

Augstlēkšanā dāmām no Latvijas 
sportistēm labāko rezultātu sasnie-
dza Madara Onužāne-Saliņa, kura 
pārvarēja 1,77 metru augstu latiņu 
un bija trešā. Kuldīdzniece Krista 
Brasla pārlēca 1,60 metru augstumu 
un ierindojās 7. vietā.

Savukārt 400 metros Patrīcija 
Sarmule distanci veica 58,96 sekun-
dēs un bija ceturtā.

60 metru sprintā sievietēm uzva-
ru guva Sindija Bukša, kura finālā 
bija 7,43 sekundes ātra, trešā palika 
Gunta Latiševa-Čudare, bet vīriem 
uzvaru, distanci veicot 6,70 sekun-
dēs, guva jamaikietis Raiens Šīlds, 
kura personīgais rekords 100 metros 
ir 9,89 sekundes. Šai disciplīnā 
labākais no mājiniekiem bija sesto 
vietu ieguvušais Raitis Fomrats 
(7,07 sekundes). Lielajā konkuren-
cē kuldīdznieks Mikus Pētersons 
uzrādīja rezultātu 7,18 sekundes, 
iegūstot 15. vietu.

Vēl vīriem 60 metru barjerskrē-

Sāncensības gars un jauni rekordi Katrīnas kausā
jienā uzvaru guva Rahibs Mamodovs 
(8,00 sekundes), no mājiniekiem 
ceturto vietu izcīnīja Jānis Baltušs 
(8,14 sekundes), 1000 metros ne-
pārspēts palika baltkrievs Jauhens 
Janukovičs, kurš distanci veica di-
vās minūtes un 26,77 sekundēs, bet 
ceturto vietu guva mājinieks Jānis 
Razgalis. Tāllēkšanā ar 7,46 metriem 
uzvaru svinēja Mikita Lapatenka, 
bet viņam ar 7,32 metriem sekoja 
Dairis Rinčs. 

Savukārt dāmām 60 metru barjer-

skrējienā uzvarēja ungāriete Grēta 
Kerekeša (8,24 sekundes), bet labākā 
no latvietēm bija ceturto vietu iegu-
vusī Ilona Dramačonoka (9,03 se-
kundes). Tāllēkšanā dubultuzvaru 
izcīnīja māsas Lauma un Māra 
Grīvas, lecot 6,33 un 6,08 metrus, 
bet viņām ar 5,71 metru sekoja Kitija 
Paula Melnbārde.

Leta.lv sniegtā informācija, 
SIGnETa LaPIŅa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste
rIČarDa SoTaKa foto

Kuldīgas novada sporta skolas direktors agris Kimbors 
sveic skrējēju Līgu Velveri, kura par 1,15 sekundēm 
laboja 2003. gada Latvijas rekordu 100 metru distancē, 
2. vietā atstājot Tatsjanu šabanavu no Baltkrievijas, bet 
3. vietā (attēlā) – lietuvieti ramuni Klibaiti.
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Šī gada pirmajā sudraba karotīšu svinīga-
jā pasniegšanas pasākumā 16. janvārī pul-
cējās 29 bērniņi – 10 meitenes un 19 puiši 
ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un 
māsām.

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 
2017. gada 1. novembra līdz 31. decembrim 
ir reģistrēts 31 bērniņš. 13 ģimenēs mazulis 

reģistrēts kā pirmais bērns, 10 ģimenēs – otrais, 
piecās ģimenēs – trešais, divās ģimenēs – ce-
turtais un vienā ģimenē kā piektais.

Populārākais vārds jaundzimušajiem 
zēniem – Gustavs (2) un Valters (2), bet mei-
tenēm – Annija (2). Pārējie zēni un meitenes 
tikuši katrs pie sava vienīgā vārdiņa. Divi vārdi 
ir doti vienam puisītim – Kevinam Artūram.

Mazuļus un vecākus sveica E. Vīgnera Kul-

dīgas mūzikas skolas koncertmeistare Stella 
Pavloviča un saksofona spēles skolotāja Līga 
Aleksandra Jāvalde. Pasākums noslēdzās ar 
kopīgu fotografēšanos Rātsnama zālē.

Visi Kuldīgas novada jaundzimušie uz 
svinīgo pasākumu tiek aicināti reizi divos 
mēnešos. Nākamā tikšanās būs 10. aprīlī.

Aicinām bērniņu vecākus, kuri ir aicināti, 
bet nav apmeklējuši pasākumu un saņēmuši 

mazo piemiņas dāvaniņu, to izņemt gada laikā 
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā, ja bēr-
niņa dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas pilsētā. Ja 
mazuļa dzīvesvieta deklarēta kādā no novada 
pagastiem, tad mazo dāvaniņu var saņemt sava 
pagasta pārvaldē.

ILona ĶESTErE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

IEVaS BEnEFELDES foto

Pirmā mazuļu tikšanās šogad

29 bērniņi Kuldīgas novada Domes zālē saņēma piemiņas dāvanu – sudraba karotīti.

17. janvāra pievakarē Snēpeles kultūras 
nama zāle bija ļaužu pilna – pildot Domes 
priekšsēdētājai Ingai Bērziņai doto solī-
jumu, snēpelnieki bija sapulcējušies, lai 
uzklausītu trīs potenciālo Snēpeles pagasta 
pārvaldes vadītāju redzējumu par pagasta 
turpmāko attīstību.

Atkārtotajā konkursā uz vakanto amatu 
bija pieteikušies 10 cilvēki, no tiem uz darba 
interviju bija uzaicināti 6  pretendenti. Pēc 
konkursa komisijas ieteikuma savu redzējumu 
iedzīvotājiem sapulcē prezentēja Aiga Bulava, 
Raivis Jasinskis un Madars Reimanis. Sākot-
nēji sapulcē uzstāties bija uzaicināta arī Sintija 
Hercenberga, taču viņa savu dalību konkursā 
atsauca. Kandidātu uzstāšanos un atbildes uz 
iedzīvotāju jautājumiem noklausījās arī kon-
kursa komisijas locekļi.

Sapulci vadīja un reglamenta ievērošanu 
uzraudzīja Pēteris Gobzemis, kurš arī ir snēpel-
nieks un darbojas konkursa komisijā. Katram 
kandidātam tika dotas 7 minūtes laika, lai ie-
pazīstinātu ar savu redzējumu par pagastu, pēc 
tam iedzīvotāji 15 minūšu laikā varēja uzdod 
kandidātam jautājumus.

Pirmā ar sevi un savu pagasta attīstības 
piedāvājumu iepazīstināja Aiga Bulava. Viņa 
ir dzimusi un augusi snēpelniece, ieguvusi aug-
stāko izglītību un pēc profesijas ir agronome. 
Ikdienā darbojas ģimenes zemnieku saimnie-
cībā. A. Bulava vēlas, lai pagasta centrs kļūtu 
sakoptāks – taptu jauni celiņi, rotaļlaukums 
bērniem, skaisti apstādījumi un vides objekts 
ar Snēpeles ģerboni, priecējot iedzīvotājus un 
iepazīstinot iebraucējus ar Snēpeli kā skaistu 
vietu. A. Bulava ir pārliecināta, ka Snēpelē 
ir daudzas skaistas vietas, ar ko lepoties un 
ko varētu rādīt tūristiem, taču par tām būtu 
jāsniedz vairāk informācijas un arī jāizvieto 
norādes, lai apskates vietas varētu labāk atrast. 
Viņa uzsvēra arī Snēpeles muižas kompleksa 
attīstību – to jau apdzīvo pirmsskolas bērni, 
audējas, sportisti, bet te varētu darboties arī 
bibliotēka un jauniešu centrs. Kandidāte vēlē-
tos atjaunot bijušo internāta ēku, tajā iekārtojot 
sociālā atbalsta centru. Nepieciešams atjaunot 
arī pils parku – kopā ar Kuldīgas Tehnoloģiju 

Snēpelnieki uzklausa pārvaldes vadītāja 
amata pretendentus

un tūrisma tehnikumu un snēpelnieku Mārtiņu 
Mednieku varētu īstenot ieceri par plenēru 
Snēpelē, kā rezultātā tapušās koka skulptūras 
varētu izvietot parkā. Kandidātei bija priekšli-
kumi arī par sporta dzīves dažādošanu un saim-
niecisko jautājumu risināšanu – esot jāatjauno 
ceļi, jāsakārto grāvji, jāiztīra centra dīķis un 
jāiekārto peldvieta. Viņa pauda pārliecību – ja 
būs sakārtots centrs, būs patīkami šeit dzīvot, 
cilvēki gribēs palikt Snēpelē. Jautāta, kur ņems 
naudu pils sakārtošanai, A. Bulava atbildēja, 
ka ir meklējusi iespējas piesaistīt Eiropas 
naudu, taču pašvaldībai tādas nav pieejamas, 
tāpēc plāno runāt ar Snēpeles biedrībām par 
iespējamu sadarbību šai jomā.

Savukārt Raivis Jasinskis stāstīja, ka ir 
kuldīdznieks, bet nu jau kādu laiku dzīvo Snē-
pelē. Viņš izglītību ieguvis Rīgas Tehniskajā 
universitātē, studējot informācijas tehnoloģijas 
(IT), taču turpinājis mācīties arī citur, apgūstot 
vides inženieriju un pedagoģiju. Šobrīd viņš 
strādā AS “Latvijas Valsts meži” un Kuldīgas 
attīstības aģentūrā, kā arī vada programmē-
šanas pulciņu Kuldīgas Centra vidusskolā. 
Kandidēt uz pagasta vadītāja amatu Snēpelē 
viņu pamudinājuši iepazītie snēpelnieki, kuri 
ļāvuši noticēt, ka labais vairojas. Sava nozīme 
bijusi arī spītībai. Viņš uzskata, ka vissvarī-
gākais, strādājot pagastā, ir komunikācija un 
informācijas apmaiņa starp pagasta pārvaldi 
un iedzīvotājiem, lai sadzirdētu un risinātu 

snēpelnieku problēmas, jo kopā iespējams 
izdarīt vairāk. Viņš ir gatavs izmantot savas 
zināšanas IT jomā, lai saziņa ar iedzīvotājiem 
būtu operatīvāka un varētu ātrāk atrisināt teh-
niski saimnieciskus jautājumus. R. Jasinskis 
sacīja, ka redz pagastu kopumā: ne tikai centru, 
bet arī viensētas. Viņš vēlētos pagasta centrā ie-
rīkot veloceliņu un gājēju celiņu, lai uzlabotos 
kopskats. Tāpat viņš ir gatavs vākt parakstus un 
darīt visu, kas viņa spēkos, lai panāktu valstij 
piederošā ceļa posma, kas ved cauri Snēpelei, 
sakārtošanu. Viņu mulsina ceļa nepareizā uztu-
rēšana, piemēram, greiderēšana, kad uzsnidzis 
sniegs. “Nav jābūt būvinženierim, lai saprastu, 
ka notiek aplamības,” sacīja R. Jasinskis. Vides 
uzlabošana pagastā, viņaprāt, vēl kādus cilvē-
kus pamudinātu pārcelties dzīvot uz Snēpeli. 
Viņš nelolo sapņus par skolas atjaunošanu Snē-
pelē, taču vēlētos šeit attīstīt interešu izglītības 
iespējas bērniem un jauniešiem.

Savu redzējumu prezentēja arī snēpelnieks 
Madars Reimanis. Viņš ieguvis inženierzinātņu 
doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē 
un bakalaura grādu vides zinātnē. Savulaik 
piedalījies dažādos zinātnes projektos, arī 
starptautiskos, dažos piedalās arī šobrīd. Vi-
ņam ir arī sava zemnieku saimniecība ar 200 
aitām. M. Reimanim ir pieredze projektēšanā 
un Eiropas projektu rakstīšanā. Viņš uzsvēra, 
ka Snēpele atrodas unikālā un skaistā vietā, un 
daudzi, iespējams, nenovērtē to, kas šeit ir – 

piemēram, Kundu bezdibeni, pazemes ezerus, 
kas minēti daudzās grāmatās, bet vietējie nereti 
pat nezinot, kur tie atrodas. Arī M. Reimanis 
uzskata, ka nepieciešams sniegt vairāk infor-
mācijas par apskates objektiem un uzstādīt 
norādes, jo tā varētu bez lieliem ieguldījumiem 
radīt vairāk darba vietu tūrismā. Snēpeles pili 
viņš rosināja pārvērst ekskluzīvos dzīvokļos, 
piesaistot jaunus iedzīvotājus, iekasējot vairāk 
nodokļus un samazinot izdevumus pils uztu-
rēšanai. Pils parkā, viņaprāt, varētu iekārtot 
lielu rotaļlaukumu. Uz jautājumu, kur paliks 
pirmsskolas bērni, audēji un sportisti, ja pils 
pārtaps dzīvokļos, M. Reimanis rosināja opti-
mālāk izmantot pārējās pagasta rīcībā esošās 
telpas un atjaunot internāta ēku. Viņš uzsvēra, 
ka ceļi nav pienācīgā kārtībā, jo tos nepareizi 
izbūvē un uztur. Jautāts par motivāciju kandi-
dēt uz vakanto amatu, M. Reimanis atbildēja, 
ka vēlas dalīties ar uzkrātajām zināšanām un 
sadarboties ar cilvēkiem. “Ir vērts šo vietu 
padarīt vēl skaistāku,” uzsvēra M. Reimanis. 
Arī viņam šķiet, ka pagasta pārvaldīšanā vis-
svarīgākais ir komunikācija ar iedzīvotājiem, 
taču vadītājam ir jābūt zināšanām, lai saprastu, 
ko ar saņemto informāciju darīt.

Lai snēpelnieki varētu aizklātā balsošanā 
paust savu viedokli par to, kurš no kandidātiem 
būtu piemērotākais pagasta pārvaldīšanai, 
sapulces dalībnieki pirms sapulces tika reģis-
trēti un saņēma viedokļa izteikšanas lapiņas 
ar 3 pretendentu vārdiem. Pēc pretendentu 
uzklausīšanas un iztaujāšanas snēpelnieki gluži 
kā vēlēšanās iemeta balsošanas lapiņas urnā. 
Domes izpilddirektores vietniece Agnese Buka 
skaidroja, ka komisija, lemjot par pārvaldes 
vadīšanai piemērotāko kandidātu, ņems vērā 
snēpelnieku balsojumu. Saskaitot nodotās 
balsis, tapa skaidrs, ka vairākums balsojušo 
snēpelnieku par piemērotāko pagasta pārvaldes 
vadītāju uzskata Raivi Jasinski. Gala lēmumu 
25. janvāra Domes sēdē pieņems deputāti.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
ILZES DamBĪTES-DamBErGaS foto

aiga Bulava. raivis jasinskis.madars reimanis.
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No 1. februāra Kuldīgas novada un pilsētas 
iedzīvotājiem pilnu aprūpes mājās pakalpo-
jumu sniegs Latvijas Samariešu apvienības 
dienesta “Samariešu atbalsts mājās” Kurze-
mes nodaļa, ar kuru ir noslēgts līgums par šī 
pakalpojuma nodrošināšanu novadā. Līdz 
februārim Kuldīgā tiks izveidots Aprūpes 
birojs, kurā ikdienā strādās koordinators un 
aprūpes brigāde.

Samariešu apvienības piedāvātie pakalpojumi 
ir daudzveidīgi un nodrošina dažādas palīdzības 
iespējas. Pakalpojumi pieejami, kad Sociālais die-
nests novērtējis personas vajadzības un pieņēmis 
lēmumu par piemērotāko risinājumu. Kuldīgas 
novada iedzīvotājiem pēc vajadzību novērtējuma 
turpmāk būs pieejami šādi pakalpojumi:

• ikdienas aprūpe mājās – aprūpētāja vizīte 
mājās bez papildu aprīkojuma;

• mobilā aprūpe mājās – paplašināts aprūpes 
mājās pakalpojums ar aprūpētāju izbraukuma 
brigādi, specializētu un aprīkotu transportu, no-
gādājot cilvēkam trūkstošos resursus (silto ūdeni, 
dušu, veļas mašīnu u.c.). Mobilās aprūpes galvenā 
ideja – aprūpei ir jādodas pie cilvēka, nevis otrādi. 
Samariešu apvienības darbinieki dosies palīdzēt 
tiem cilvēkiem, kuriem nav pieejamas ērtības un 
ir kādas ikdienas grūtības, lai viņi varētu dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi ierastajā vidē savās mājās;

• pēdu aprūpes pakalpojums – pēc vajadzības ar 
specializētu aprīkojumu tiks veikta pēdu aprūpe;

• pakalpojums “Drošības poga” – nepārtraukta 
saziņas iespēja, informatīvs atbalsts un palīdzība 24 
stundas diennaktī. “Drošības poga” ir īpaša saziņas 
sistēma – saziņas iekārta un signālpoga, kas atro-
das aprocē vai kulonā. Tā ir ērta lietošanā – atliek 
piespiest signālpogu un informēt par to, kas atga-
dījies. Signāls centrālē nonāk no jebkuras vietas 
dzīvoklī vai mājā. Vienlaikus ar signāla saņemšanu 
dienesta operatoram datorā redzama iepriekš apko-
pota informācija par personu – veselības stāvoklis, 
kontaktpersonas, kas palīdz operatīvāk un precīzāk 
nodrošināt palīdzību. Atbalstu var lūgt tieši tad, kad 
tas nepieciešams, un saņemt jebkurā laikā.

Ar diviem spilgtiem, aizraujošiem koncertiem ir iesācies otrais pusgads 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā. 8. janvārī skolas zālē muzicēja 
Katrīna Kroja (Vācija) un 15. janvārī – Agnese Egliņa (Latvija).

Cauri mūzikas gadsimtiem
Katrīna Kroja ir mūsu izcilā 

maestro Jāņa Dūmiņa mazmeita. 
Arī viņas mamma, J. Dūmiņa meita 
Ilze Dūmiņa-Kroja, ir mūziķe, mu-
zikoloģe, ērģelniece un diriģente. 
Jau 15 gadus viņas veido kopīgas 
koncertprogrammas. K. Kroja dalī-
jās pārdomās par sevi: “Man tas bija 
pašsaprotami, ka mūzika vienmēr 
būs daļa no manas dzīves – man pat 
nebija citu jautājumu”. Pašlaik viņa 
studē Vircburgas Mūzikas augst-
skolā un savu nākotni saista ar solo 
pianistes un skolotājas karjeru. Ir 
piedalījusies un guvusi panākumus 
starptautiskajos konkursos Itālijā, 
Čehijā, Austrijā un Vācijā. Kopš 
2016. gada pievērsusies arī muzi-
cēšanai dažādos kameransambļos.

Koncertā K. Kroja atskaņoja 
dažādu gadsimtu komponistu skaņ-
darbus, piesakot tos kā ceļojumu 
mūzikā. Programmu ievadīja 17. gs. 
komponista D. Skarlati sonātes, 
sekoja 20. gs. franču komponista 
M. Ravēla izsmalcinātās “Ūdens 
rotaļas”, klasiķa L. Van Bēthovena 
sonātes izteiksmīgā II daļa, roman-
tiķa F. Šopēna skanīgā “Mazurka”. 
Koncerta noslēgumā pianiste spēlēja 
sava mīļākā komponista S. Prokofje-
va fantāzijas pilnos “Bērnu skaņdar-

bus” un vētraino sonāti. Šajā stundu 
garajā ceļojumā cauri gadsimtiem 
lielisks ceļvedis klausītājiem bija 
K. Krojas sniegtie fakti un komentāri 
katram skaņdarbam.

aicinājums uz deju
Otrs brīnišķīgais ceļojums mū-

zikā bija izcilās latviešu pianis-
tes Agneses Egliņas solokoncerts 
“Aicinājums uz deju”. A. Egliņa ir 
“Lielās mūzikas balvas 2010” lau-
reāte, vairāku starptautisko konkursu 
laureāte. Viņas koncertceļojumu 
kartē ir gan ASV, gan Norvēģija, 
Gibraltārs, Vācija, Krievija u. c. 
Jau trešo gadu A. Egliņa kopā ar 
domubiedriem koncertē Āfrikā un 
palīdz būvēt mūzikas skolas Zambijā 
un Malāvijā. Viņa ir laikmetīgās 
mūzikas trio Art-i-Shock dalībniece 
un sadarbojas ar mūsu un pasaules 
izcilākajiem solistiem. Ir piedalī-
jusies daudzos mūzikas festivālos. 
Līdzās tam A. Egliņa veic pedagoga 
darbu J. Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā kameransambļu klasē 
un vada meistarklases. Lieliski, ka 
viņa muzicēja arī mums! Tā ir vēl 
viena no viņas radošajām idejām – 
sniegt koncertus mazajās mūzikas 
skolās. Pianiste atzīst, ka rutīna ir 
viņas lielākais ienaidnieks, tādēļ 

Kuldīgas novadā un pilsētā aprūpi mājās 
nodrošinās Latvijas Samariešu apvienība

“Samariešu atbalsts mājās” pakalpojumus 
var saņemt ar savas pašvaldības Sociālā die-
nesta nosūtījumu. Sociālajā dienestā jāvēršas 
ar iesniegumu, lai varētu izvērtēt cilvēka 
vajadzības un lemt par pakalpojuma piešķir-
šanu. Tiem iedzīvotājiem, kuri jau iepriekš ir 
saņēmuši aprūpes mājās pakalpojumu, nekas 
nemainīsies – pakalpojums tiks nodrošināts 
arī turpmāk.

“Lai palīdzētu un atvieglotu ikdienu, 
neizraujot cilvēku no viņa ierastās vides, 
uzbūvējām īpaši aprīkotas mobilās aprūpes 
automašīnas, kuras dodas pie cilvēkiem uz viņu 
dzīvesvietu. Šis ir unikāls pakalpojums, par 
kuru esam saņēmuši apbrīnu un sajūsmu arī no 
ārvalstu aprūpes organizācijām,” stāsta Latvijas 
Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš. 
Pakalpojuma tehniskais risinājums ir izveidots 
un nodrošināts divām automašīnām – lielo un 

mazo. Ar mazo automašīnu var nodrošināt 
palīdzību ikdienišķās lietās – ienest malku 
mājās, palīdzēt nokļūt līdz pastam, veikalam, 
sociālajam dienestam. Izmantojot lielo auto-
mašīnu, var nodrošināt plašāku pakalpojumu 
klāstu – palīdzēt izmazgāt veļu, nomazgāties 
dušā, apkopt pēdas.

Latvijas reģionos ir grūtības ar infrastruk-
tūru un ērtībām laukos, lai varētu nodrošināt 
kvalitatīvu aprūpi mājās, tādēļ nereti cilvēks 
jāved prom no ierastās vides, kas viņam sa-
gādā lielu diskomfortu. “Šis pakalpojums ir 
izveidots tā, lai cilvēki, kuri dzīvo laukos un 
kuriem nav pieejamas ērtības, bet ir grūtības 
pašiem sevi pilnvērtīgi apkopt, varētu droši 
palikt savās mājās un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi 
ierastajā vidē,” stāsta dienesta “Samariešu 
atbalsts mājās” vadītājs Viesturs Kleinbergs. 
Papildus ērtībām un drošībai palīdzība cilvē-

kiem tiek nodrošināta arī ar “Drošības pogu”. 
Atkarībā no katra individuālajām vajadzībām 
pie cilvēka dodas palīdzības un aprūpes die-
nesta darbinieki.

Šāds mūsdienīgs, mobils un operatīvs aprū-
pes veids ir teju vienīgais, kā šiem cilvēkiem 
turpināt ikdienas gaitas savās mājās pretstatā 
aprūpei institūcijā.

Latvijas Samariešu apvienība ir viena no 
vecākajām un lielākajām Latvijas nevalstis-
kajām organizācijām, kas nodrošina izglītības, 
sociālos un medicīnas aprūpes pakalpojumus, 
kā arī īsteno un līdzdarbojas daudzos labdarības 
projektos.

BaIBa ParE, 
Latvijas Samariešu apvienības 

komunikācijas speciāliste
IEVaS BEnEFELDES foto

Latvijas Samariešu apvienība novada iedzīvotājiem turpmāk nodrošinās aprūpes mājās pakalpojumu, tai skaitā nokļūšanu uz pastu, veikalu vai citām insti-
tūcijām, kā arī veļasmašīnas, dušas un pēdu aprūpes iespējas speciāli aprīkotā transportlīdzeklī.

 Klavieres iedvesmo

arvien atrod jaunus kameransambļu 
partnerus, nedzirdētas programmas, 
jaunus projektus.

Šajā koncertā A. Egliņa ieveda 
dažādu gadsimtu deju pasaulē. Sā-
kot ar E. Grīga skaņdarbu “Kāzas 
Troldhaugenā”, tālāk skanēja baroka 
laika dejas J. S. Baha II franču svītā, 
amerikāņu komponista Dž. Geršvina 
džeza ritmu cauraustās prelūdijas, 
argentīniešu komponista A. Hinaste-
ras dejas. Koncertā izskanēja arī 
pirmatskaņojums Kurzemē – tikai 
pirms gada atklātie izcilā latviešu 
komponista Jāņa Mediņa divi ievadi 

J. Raiņa poēmai “Ave sol”. A. Egli-
ņa sajūsmināja klausītājus ar savu 
emocionāli piesātināto spēli, rota-
ļīgo precizitāti un vissmalkākajām 
dinamikas niansēm. Tam līdzās vēl – 
izsmeļoši un ieintriģējoši komentāri 
katram skaņdarbam.

Abi koncerti bija īsta meistarklase 
mūsu jaunajiem pianistiem un visiem 
klausītājiem.

Izcili koncerti turpinās
2. februārī. 17.30 E. Vīgnera Kul-

dīgas mūzikas skolas zālē muzicēs 

klavieru trio – Andris Pauls (vijole), 
Diāna Ozoliņa (čells), Lelde Paula 
(klavieres). Viņu koncertprogramma 
ir veltīta šī gada jubilāra, komponista 
Pētera Plakida piemiņai un austriešu 
komponista Franča Šūberta 220 gadu 
atcerei. Savukārt 3. februārī 14.00 
skolas zālē izskanēs tradicionālais 
Vīgnera dienu absolventu koncerts. 
Uz tikšanos koncertos!

VaIra LEITE, 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja
maruTaS roZĪTES foto

Pianiste Katrīna Kroja E. 
Vīgnera Kuldīgas mūzikas 

skolā sniedza neaizmirstamu 
klavieru koncertu.
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12. janvārī svinīgā atmosfērā Kuldīgas kultūras centrā notika 
pasākums “Kuldīgas novada sporta laureāts 2017”, kurā sumināja 
2017. gada labākos Kuldīgas novada sportistus un sporta darbinie-
kus.

Apbalvojumus saņēma sportisti, kuri bijuši Latvijas izlases dalībnieki 
vai pārstāvējuši Kuldīgas novadu un izcīnījuši godalgotas vietas Latvijas 
oficiālajos čempionātos, Eiropas un Pasaules čempionātos, Latvijas Sporta 
veterānu oficiālajos čempionātos. Pasākumā pasniedza arī vairākas īpašās 
balvas – “Gada sportists”, “Gada treneris”, “Tautas sporta pasākums”, “Par 
mūža ieguldījumu sportā” un “Sporta klubs”.

Laureātus un viesus priecēja grupa “Mākoņstūmēji”.
Pasākumu organizēja Kuldīgas novada sporta skola sadarbībā ar Kul-

dīgas novada Domi.
SIGnETa LaPIŅa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste
IEVaS BEnEFELDES foto

PaSāKumā SVEICa:
Gada sportists – jānis šmēdiņš, pludmales volejbols (2. vieta Eiropas 
čempionātā, 9. vieta Pasaules čempionātā, 15. vieta FIVB Pasaules 
reitingā, latvijas čempions).
Gada treneris – andris šmēdiņš, pludmales volejbols.
mūža ieguldījums sportā – Uldis Zemzars, peldēšana.
Sporta klubs – galda tenisa klubs “Hercogs”.
Tautas sporta pasākums – tautas orientēšanās seriāls “Taciņas”. 
Dalība Eiropas un Pasaules oficiālajos čempionātos
Valdis Kalējs – stenda šaušana (Eiropas čempionātā 14. vieta komandu 
vērtējumā, 52. vieta individuāli; Pasaules čempionātā 16. vieta komandu 
vērtējumā, 75. vieta individuāli; latvijas čempionātā 1. vieta; latvijas 
atklātajā čempionātā 2. vieta).
Dace Traniņa – rogainings (24 h) (21. vieta WO (sieviešu) grupā 
Eiropas čempionātā).
santa Galviņa – rogainings (24 h) (21. vieta WO (sieviešu) grupā 
Eiropas čempionātā).
Dainis stepe – militārā pieccīņa (Pasaules čempionātā 39. vieta; mili-
tārā pieccīņa Eiropas čempionātā 14. vieta; militārā pieccīņa Baltijas 
atklātajā čempionātā 2. vieta; vasaras biatlons Baltijas karavīru sporta 
spēlēs 1. vieta).
mareks leitis – pauerliftings (1. vieta GPc Pasaules čempionātā spieša-
nā guļus, svara kategorijā virs 140 kg, vecuma grupā 40+; labots pasau-
les rekords spiešanā guļus – 235 kg; 1. vieta GPc Pasaules čempionātā 
vilkmē, svara kategorijā virs 140 kg, vecuma grupā 40+; labots pasaules 
rekords vilkmē – 300 kg; 1. vieta GPc latvijas čempionātā spiešanā 
guļus bez ekipējuma, svara kategorijā līdz 140 kg, vecuma grupā 40+; 
labots latvijas rekords spiešanā guļus – 227,5 kg; spēka vīru sports 
3. vieta austrumeiropas spēka vīru čempionātā vecuma grupā 40+).
Edgars Peterlēvics – pauerliftings (1. vieta GPc Eiropas čempionātā 
spēka trīscīņā ar ekipējumu, svara kategorijā līdz 82,5 kg, vecuma 
grupā OPEN; labots latvijas rekords spiešanā guļus spēka trīscīņas 
disciplīnā ar ekipējumu – 245 kg; 2. vieta GPc Pasaules čempionātā 
spēka trīscīņā ar ekipējumu, svara kategorijā līdz 82,5 kg, vecuma grupā 
OPEN; 1. vieta GPc latvijas čempionātā spēka trīscīņā ar ekipējumu, 
svara kategorijā līdz 82,5 kg, vecuma grupā OPEN; 1. vieta GPc latvijas 
čempionātā spiešanā guļus ar ekipējumu, svara kategorijā līdz 82,5 kg, 
vecuma grupā OPEN; 1. vieta GPc latvijas čempionātā spēka trīscīņā 
bez ekipējuma, svara kategorijā līdz 90 kg, vecuma grupā OPEN; labots 
latvijas rekords spiešanā guļus spēka trīscīņas disciplīnā bez ekipē-
juma – 185 kg; labots latvijas rekords vilkmē – 251 kg; 1. vieta GPc 
latvijas čempionātā spiešanā guļus bez ekipējuma, svara kategorijā 
līdz 90 kg, vecuma grupā OPEN).
Kristaps šmits – pludmales volejbols (3. vieta Pasaules čempionātā 
U-21 un U-19; 9. vieta Eiropas čempionātā U-20 un U-22; volejbolā 2. 
vieta latvijas čempionātā Nacionālajā līgā 1. divīzijā).
sergejs Ļeonovs – kikbokss (3. vieta kick-light WaKO European kausa 
izcīņā “Karlovac OPEN 2017”).
Krists Neilands – riteņbraukšana (UcI azerbaidžānas tūre – posma 
uzvarētājs; UcI Portugāles tūre – labākais jaunais riteņbraucējs; latvi-

jas čempions grupas braucienā elitē; 3. vieta latvijas čempionātā elitē 
individuālajā braucienā; latvijas izlases dalībnieks).
Viesturs lukševics – riteņbraukšana (UcI Ķīnas tūre 6. vieta etapā; 
UcI Velsas tūre 10. vieta; 3. vieta latvijas čempionātā elitē; latvijas 
izlases dalībnieks).
Edgars andersons – spēka vīru sports (“BEsT NORDIc cUP” starptau-
tiskā turnīra 3. vietas ieguvējs (latvijā); “XPlOsIVE aPE” starptautiskā 
turnīra 2. vietas ieguvējs (Belfastā, Ziemeļīrijā); latvijas čempionāta 
Kokneses posma 2. vietas ieguvējs).
jānis šleckus – spēka vīru sports (Baltijas čempionāta četru posmu 
uzvarētājs (lietuvā); Baltijas čempionāta lielā fināla uzvarētājs (lietuvā); 
latvijas čempionāta Ventspils posma uzvarētājs).
Oskars martužans – spēka vīru sports (“XPlOsIVE aPE” starptautiskā 
turnīra uzvarētājs (Belfastā, Ziemeļīrijā); latvijas čempionāta lielā fināla 
2. vietas ieguvējs).
Raits Valters – ziemas peldēšana (9th jelgavas Roni cup – IWsa World 
cup 1st stage, 50 m – 3. vieta, 100 m – 6. vieta; lR ziemas čempionāts, 
50 m – 2. vieta, 200 m – 1. vieta).
Dana Reizniece-Ozola – šahs (latvijas sieviešu izlases kapteine 
Pasaules šaha olimpiādē; latvijas čempione 2017. gadā ātrajā šahā).
Fc “Nikers” – mini futbola (6 x 6) Baltijas klubu kausa 2017. gada uzvarētāji; 
mini futbola (6 x 6) Eiropas klubu čempionu līgas 2017 dalībnieki, 2.vieta 
lTFa latvijas 1. līgas telpu futbola čempionātā (artūrs šternbergs – treneris 
(“Baltic Nations cup 2017” (Baltijas nāciju kauss minifutbolā) Rīgā), Gatis 
Rožkalns (“EmF mini EURO 2017” Eiropas minifutbola čempionāts Čehijā, 
“Baltic Nations cup 2017”, (Baltijas nāciju kauss minifutbolā), Rīgā),  Gatis 
jirgensons, Guntars Rumbenieks (“Baltic Nations cup 2017”, (Baltijas 
nāciju kauss minifutbolā), Rīgā),  Gatis šusters, artūrs liepiņš, maksims 
Rudskojs, Raitis Grablovskis, Gunārs jēkabsons, aleksis Bosjanoks, 
Kristers Ābele, Kristaps Blūms, Niklāvs Dvarons, Ričards Vēvers, artūrs 
cīrulis, andis Grundmanis, Deniss Vitkovskis (“EmF mini EURO 2017” 
Eiropas minifutbola čempionāts Čehijā; “Baltic Nations cup 2017”, (Baltijas 
nāciju kauss minifutbolā), Rīgā), Ginters liepiņš, jānis skābardis, Raivis 
Burkēvics, artūrs šternbergs (juniors), Renārs Pastars, jānis Pastars, 
Uģis Grīniņš (komandas ārsts), Zigmunds Dvarons (komandas vadītājs).
1.–3. vieta Latvijas republikas oficiālajos čempionātos
Kristaps Bērziņš – vieglatlētika (2. vieta komandām lČ šosejas 
skrējienos).
Pēteris Īvāns – taku orientēšanās (3. vieta lČ absolūtajā čempionātā 
PRE-O (precīzā orientēšanās)).
Edijs Ošs – autokross (3. vieta latvijas čempionātā (klasē 2000 
sUPER)).
Kaspars silenieks – autokross (2. vieta latvijas čempionātā (klasē 
“1600”)).
andris Dilāns – pauerliftings (3. vieta GPc latvijas čempionātā spēka 
trīscīņā bez ekipējuma, svara kategorijā līdz 100 kg, vecuma grupā 
OPEN).
aleksandrs štefaņuks, mārtiņš Ēriks sokolovskis, andis jonelis, mai-
gonis jānis jakovļevs – ugunsdzēsības sports (latvijas čempionātā 
2. vieta komandām).

Einārs jonelis – ugunsdzēsības sports (latvijas čempionātā 2. vieta 
komandām, individuāli – 3. vieta 100 m šķēršļu joslas pārvarēšanā un 
uzkāpšanā ar āķkāpnēm).
Edgars Ziņģis – vieglatlētika (2. vieta augstlēkšanā, latvijas ziemas 
čempionāts; 3. vieta 60 m/b skrējiens, latvijas ziemas čempionāts).
māris lancmanis – volejbols (latvijas čempions).
Igors afļitunovs – kikbokss (KIcK-light) (2. vieta “latvijas Open 2017” 
WaKO, Rezeknē).
Ilze Dziesma – novuss (1. vieta lR komandu čempionātā; 1. vieta 
60 + grupā).
Ilze Čakle, Biruta leikarte, anita leja, Inese mūrniece – novuss (1. vieta 
lR komandu čempionātā).
mārcis Kalniņš – riteņbraukšana (Valsts čempions U-23 grupā individu-
ālajā braucienā; latvijas izlases dalībnieks).
Ivars šuvālovs – galda teniss (1. vieta 1. līgā lR komandu čempionātā; 
XIV Baltijas valstu veterānu čempionāts, 3. vieta 40+ grupā).
Edijs atmats, Kristers Kravinskis, aivars Kārkliņš – galda teniss (1. vieta 
1. līgā lR komandu čempionātā).
jānis avdjukēvičš – galda teniss (2. vieta 3. līgā lR komandu čem-
pionātā; XIV Baltijas valstu veterānu čempionāts, 5. vieta 40+ grupā).
Edgars skore, Uģis jansons, Uldis melbergs, arvis šaroks – galda teniss 
(2. vieta 3. līgā lR komandu čempionātā).
linda Krūmiņa – šahs (latvijas čempione 2017. gadā klasiskajā šahā).
Nellija maklakova – šahs (3. vieta latvijas čempionātā klasiskajā šahā).
Latvijas izlases dalībnieki
linda liniņa – volejbols (latvijas izlases dalībniece; 2. vieta latvijas 
čempionātā).
Uģis jocs – vieglatlētika (latvijas izlases dalībnieks; Eiropas komandu 
čempionātā 5. vieta 1500 m skrējienā un 6. vieta 3000 m skrējienā).
Ieva šneidere – volejbols (latvijas izlases dalībniece; latvijas čem-
pione).
Paula Nikola Ņečiporuka – volejbols (latvijas izlases dalībniece).
aiva Baumane – lakross (latvijas izlases dalībniece; 17. vieta oficiālajā 
Pasaules čempionātā anglijā).
Ulvis Horens Korbergs – riteņbraukšana (latvijas izlases dalībnieks 
U-23 izlases sastāvā Nāciju kausos Beļģijā un Francijā).
Dalība sporta veterānu, Baltijas, Eiropas un Pasaules oficiālajos 
čempionātos, sporta spēlēs
Inese midrijāne – rogainings (20. vieta XV (jauktajā veterānu) grupā 
Eiropas čempionātā; 52. vieta XV (jauktajā veterānu) grupā Pasaules 
čempionātā Rāznā).
Ģirts Vēvers – riteņbraukšana (19. vieta Pasaules čempionātā riteņ-
braukšanā master grupā; 1. vieta master m-45 grupā individuālajā 
braucienā).
jānis Bruzinskis – riteņbraukšana (4. vieta atlases sacensībās Pasaules 
čempionātam Poznaņā).
aigars Zvingulis – riteņbraukšana (9. vieta atlases sacensībās Pasaules 
čempionātam Peterborough; 1. vieta master m-55 grupā individuālajā 
braucienā).
arvis sprude – riteņbraukšana (3. vieta atlases sacensībās Pasaules 

čempionātam Poznaņā).
1. vieta Latvijas Sporta veterānu savienības 54. sporta spēlēs, 
Latvijas republikas sporta veterānu oficiālajos čempionātos, 
pārstāvot Kuldīgas novadu
jānis Pommers – orientēšanās sports (1. vieta V-80 grupā lČ sprintā).
arvīds Teteris – orientēšanās sports (1. vieta V-75 grupā lČ pagarinātajā 
distancē (orientēšanās maratonā)).
Odeta Turka – orientēšanās sports (1. vieta s-55 grupā lČ sprintā; 1. 
vieta s-55 grupā lČ garajā distancē; 1. vieta s-55 grupā lČ pagari-
nātajā distancē (orientēšanās maratonā); 1. vieta s-55 grupā veterānu 
sporta spēlēs).
Valda māra Zeberliņa – orientēšanās sports (1. vieta s-80 grupā lČ 
sprintā).
Ojārs leikerts – orientēšanās sports (1. vieta s-80 grupā latvijas sporta 
veterānu savienības sporta spēlēs).
jānis Pētersons – rogainings (24 h)  (12. vieta XV (jauktajā 
veterānu) grupā Pasaules čempionātā Rāznā; 20. vieta XV (jauktajā 
veterānu) grupā Eiropas čempionātā).
jānis Turks – rogainings (24 h) (4. vieta XsV (jauktajā superveterānu) 
grupā Eiropas čempionātā; 5. vieta XsV (jauktajā superveterānu) grupā 
Pasaules čempionātā Rāznā).
līga Virbule – rogainings (24 h) (12. vieta XV (jauktajā veterānu) grupā 
Pasaules čempionātā Rāznā); orientēšanās sports (1. vieta s-45 
grupā lČ sprintā).
jānis Virbulis – rogainings (24 h) (12. vieta XV (jauktajā veterānu) grupā 
Pasaules čempionātā Rāznā).
skaidrīte Otaņķe – rogainings (24 h) (54. vieta XV (jauktajā veterānu) 
grupā Pasaules čempionātā Rāznā).
armands Teteris – rogainings (24 h) (55. vieta mV (vīriešu veterānu) 
grupā Pasaules čempionātā Rāznā).
ludmila joce – vieglatlētika (1. vieta 800 m un 1. vieta jūdzes skrējienā 
lsVs sporta spēlēs telpā; 1. vieta 400 m un 3000 m lsVs vasaras sporta 
spēlēs; 1. vieta latvijas čempionātā 10 km šosejā; 1. vieta “skrien latvija” 
pusmaratonā).
Roberts Blumbergs – vieglatlētika (lsVs V60+ grupā 1. vieta lodes 
grūšanā; lsVs V60+ grupā 1. vieta diska mešanā).
Vilma Gregore – vieglatlētika (lsVs s80+ grupā tāllēkšanā 1. vieta; 
XIV Baltijas valstu veterānu čempionātā 3. vieta 40+ grupā).
Tamāra Vilerte – šahs (Pasaules komandu čempionātā 2. vieta senioriem 
komandu vērtējumā, latvijas senioru izlases dalībniece).
Ilze Burkevica – šahs (1. vieta latvijas sporta veterānu savienības 
54. sporta spēlēs).
Gunārs Gutlands – autosports (1. vieta latvijas veterānu kausā auto-
rallijā 1. ass piedziņas automobiļu grupā).
Sporta atbalstītāji 2017
Toms Trubins (sIa “Būvfirma Inbūve”), jānis Voitko (“KcE”), sIa “WIDE 
FOREsT”, Raimonds serdants (sIa “sImRa”), Toms Egle (sIa “Rietumu 
nafta”), artis Freibergs (sIa “Baloži & Ko”), mārcis martinovs (sIa “mKm 
mežs”), “laskana”, “Niedrāji mR”, sIa “sIlja”, Kaspars Bergmanis 
(“Virkas muiža”).

Sveic sporta laureātus

aicina piedalīties 9. atklātajās 
ziemas sporta spēlēs

Sestdien, 10. februārī, Kuldīgas novada sporta 
skolas sporta bāzēs norisināsies 9. atklātās ziemas 
sporta spēles. Tajās noskaidros novada labākos 
individuālos sportistus un komandas. Sacensībās 
aicinātas piedalīties Kuldīgas un novada pagastu 
komandas, individuālie sportisti, kā arī dalībnieki 
no Alsungas un Skrundas.

Sacensību atklāšana notiks 10.00 pie vieglat-
lētikas manēžas. 

Pieteikties sacensībām var līdz 9. februārim e-pa-
stā: jansonesaila@inbox.lv. Sacensību nolikums un 
pieteikums atrodams www.kuldigasports.lv. 

Sacensību mērķis ir popularizēt sportu no-
vadā, organizēt aktivitātes iedzīvotāju veselības 
nostiprināšanai, kā arī noskaidrot novada labākos 
individuālos sportistus un komandas.

Sacensības rīko Kuldīgas novada sporta skola 
sadarbībā ar Kuldīgas novada pagastu pārvaldēm.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Janvārī un februārī visos Kuldīgas novada pagastos norisinās bezmaksas vingrošanas nodarības, uz 
kurām aicināts ikviens sportot gribētājs. Iepriekšēja pieteikšanās nodarbībām nav nepieciešama.

• Gudenieku pagastā nodarbības notiek 
pagastmājā ceturtdienās 19.00. Nodarbī-
bas vada linda Vainovska.
• Ēdoles pagastā nodarbības notiek 
kultūras nama zālē trešdienās 17.00. 
Nodarbības vada malda Ruņeniece.
• Īvandes pagastā nodarbības notiek mui-
žas mazajā zālē 29. janvārī, 5., 9., 13., 15., 
19.,  22., 26. februārī 17.00. Nodarbības 
vada andis Uplejs.
• Kabiles pagastā nodarbības notiek 

Kabiles saieta namā “sencis” pirmdienās 
19.30. Nodarbības vada Ilze Druvaskalne.
• Kurmāles pagastā nodarbības notiek 
pagastmājā Vilgālē trešdienās un piekt-
dienās 18.15. Nodarbības vada sanita 
Pujāte.
• Laidu pagastā nodarbības notiek laidu 
pamatskolas sporta zālē 29. janvārī, 5., 
9., 13., 15., 19.,  22., 26. februārī 19.00. 
Nodarbības vada andis Uplejs.
• Padures pagastā nodarbības notiek 

Deksnē, Kuldīgas alternatīvās sākum-
skolas Padures filiāles sporta zālē piekt-
dienās 17.30. Nodarbības vada malda 
Ruņeniece.
• Pelču pagastā nodarbības notiek 
kultūras nama zālē ceturtdienās 18.00. 
Nodarbības vada malda Ruņeniece.
• rendas pagastā nodarbības notiek 
kultūras nama zālē pirmdienās 19.00. 
Nodarbības vada malda Ruņeniece.
• rumbas pagastā nodarbības notiek 

Ventas ciema “Bukaišos” otrdienās 18.30. 
Nodarbības vada jeļena miezīte.
• Snēpeles pagastā nodarbības notiek 
pagastmājā otrdienās un muižā ceturtdie-
nās 17.30. Nodarbības vada sanita Pujāte.
• Turlavas pagastā nodarbības notiek 
Turlavas kultūras nama zālē otrdienās 
19.45. Nodarbības vada malda Ruņeniece.
• Vārmes pagastā nodarbības notiek Vār-
mes sporta hallē otrdienās un ceturtdienās 
19.00. Nodarbības vada Ilze Druvaskalne.

Vingrošanas nodarbības pagastos nori-
sinās projekta “Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/095) ietvaros. Projekta mērķis 
ir uzlabot veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumu pieejamību visiem 
Kuldīgas novada iedzīvotājiem. 

Projekta ietvaros bez vingrošanas nodarbībām 
norisinās arī dažādi citi veselības veicināšanas un 
iedzīvotāju izglītošanas pasākumi Kuldīgā un 
novada pagastos. Jaunajā Kuldīgas peldbaseinā 
tiek piedāvātas bezmaksas ūdens aerobikas no-
darbības senioriem no 55 gadu vecuma, kā arī 
jauniešiem no 12 līdz 16 gadiem. Nodarbības 
vada sertificēta trenere Jeļena Miezīte. Plašāku 

informāciju par nodarbībām iespējams saņemt, 
zvanot pa tālruni 26405549. Projekta ietvaros 
veselības vingrošanas nodarbības notiek arī 
bērnudārzos. Pirmsskolas un pirmo klašu bērni 
piedalās peldētapmācības nodarbībās. Skolās 
notiek izglītojošas nodarbības par dažāda veida 
atkarībām, kā arī norisinās citi pasākumi.

Turpinās bezmaksas vingrošanas nodarbības pagastos

 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa (no kreisās) sveica galda 
tenisa kluba "Hercogs" tenisistus – Ivaru šuvalovu, Ediju atmatu, Kristeru Kravinski, 
aivaru Kārkliņu, jāni avdjukēviču, Edgaru Skori, uģi jansonu, uldi melbergu.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja



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 "latgales Druka". Tirāža – 10 600. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KuLDĪGaS KuLTūraS CEnTrā

 PaSāKumI PaGaSToS

2018. gada 25. janvāris

KIno aFIša

SPorTa PaSāKumI janVārĪ un FEBruārĪ

 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 mū-

zikas 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, spec- 
efektu un gaismas tehnikas. Biļetes Kuldīgas kultūras centrā un www.bilesuparadize.lv. 
Ieeja – 10, 11, 13, 15 EUR.

26.I 12.00 atlase U-14 grupā vieglatlētikā; KNss manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
26.I 18.00 Kuldīgas novada “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 11.00 latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā U-15 grupā meitenēm; 
  KNss sporta nams, Virkas iela 13, 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
30.I 10.00 Kuldīgas novada skolēnu sacensības tautas bumbā; 
  KNss halle, Piltenes iela 25, Kuldīga, Vārmes pamatskola, Kuldīgas novads
30.I 20.00 Kurzemes telpu futbola līga: Fc “Nikers” – FK “Bandava”/Priekule; 
  KNss halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
31.I 17.30 latvijas meistarsacīkstes florbolā U-13 grupā; 
  KNss halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
2.II 13.00 latvijas čempionāts vieglatlētikā U-18 un U-20 grupās; 
  KNss manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
3.II 10.00 R. Reimaņa piemiņas turnīrs galda tenisā; KNss halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
3.II 11.00 latvijas čempionāts vieglatlētikā U-18 un U-20 grupās; 
  KNss manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
3.II  14.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNss sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
4.II 11.00 ljBl-lR čempionāts basketbolā; KNss sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
4.II 13.00 latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas Nss - RVs; KNss halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.II  16.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNss halle, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga
4.II  17.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNss sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
7.II 17.30 latvijas meistarsacīkstes florbolā U-13 grupā; 
  KNss halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
8.II 19.00 Kurzemes čempionāts telpu futbolā U-16 grupā: Kuldīgas Nss – 
    Brocēnu Bjss; KNss halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

Ar baltu sniegu un gaišām domām 
atnācis 2018. gads. Katru jauno gadu 
sagaidot, esam apņēmības pilni, 
gribam būt labāki, vēlamies paveikt 
daudz svarīgu darbu, sagādāt prieku 
sev tuvajiem cilvēkiem un no sirds 
palīdzēt tiem, kuriem mūsu palīdzība 
visvairāk nepieciešama. Ja vēlmes 
nāk no sirds, tad parasti tās piepildās.

2018. gads ir mūsu Latvijas simt-
gades gads, kad sveiksim mūsu mīļo 
Latviju, uzgavilēsim tai un dāvinā-
sim savas skanīgās dziesmas. Tikai 
dažbrīd ikdienā piemirstam godāt un 
cienīt savu valsti. Kā saka kādā televī-
zijas reklāmā, Latvija esam mēs visi, 
katrs no mums. Lai katram ir lepnums 
un prieks, ka dzīvojam neatkarīgā un 
skaistā zemē.

Liela ja i  pedagogu sa imei 
2018. gads ir lielo pārmaiņu, nezi-
ņas, satraukuma laiks. Pakāpeniski 
tiks ieviests jaunais mācību saturs, 
izglītosim jauniešus ar kompetenču 
pieeju. Un droši vien būs vēl daudz 
nezināmo. Protams, lielākais izaici-
nājums – skolu tīkla reorganizācija, 
kura skar arī mūsu novadu. Kuldīgas 
starpnovadu arodorganizācija cen-
tīsies aktīvi iesaistīties šajā procesā, 
sadarbojoties ar novada pašvaldību, 
lai reorganizējamo skolu pedagogi sa-
glabātu savas darbavietas un saņemtu 
arodbiedrības atbalstu krīzes situācijā. 
Esam deleģējuši Kuldīgas starpno-
vadu arodbiedrības valdes locekli 
Ivetu Eglīti reorganizācijas komisijā. 
Arodbiedrība šajā gadā centīsies 
uzrunāt tos pedagogus, kuri vēl nav 
pievienojušies lielajai 26327 biedru 
LIZDA saimei, jo, kā teicis kāds pie-
redzes bagāts skolotājs: ”Arodbiedrībā 
ir tikai labākie”. Mēs gaidīsim labākos 
Kuldīgas novada pedagogus, lai kopā 
papildinātu “Atlaižu grozu” biedriem, 
godinātu pieredzes bagātākos kolēģus, 
svinētu Skolotāju dienu, dalītos pie-
redzē un sniegtu palīdzību kritiskos 
brīžos. Būsim atvērti jaunām, radošām 
idejām un priekšlikumiem sadarbībai. 
Tikai kopā varam sasniegt izvirzītos 
mērķus un uzdevumus!

Īpaši lepojamies ar Kuldīgas Al-
ternatīvās sākumskolas arodbiedrības 
pirmorganizāciju, kura starp daudza-
jām izglītības iestāžu pirmorganizā-
cijām ieguva LBAS balvu “Labākā 
arodbiedrības organizācija 2017”.

Liela dāvana visiem Latvijas 
pedagogiem 2018. gadā ir MK ap-
stiprinātais pedagogu darba samak-
sas pieauguma grafiks laikposmam 
no 2018. gada 1. septembra līdz 
2022. gada 31. decembrim, kas ir 
LIZDA 15 gadu neatlaidīgā darba 
rezultāts. Gribas cerēt, ka jaunais gads 
iesācies ar labām ziņām, ar optimismu, 
ticību labajam.

A. Tolstojs sacījis: “Dzīvei jākļūst 
un tā var kļūt par nerimstošu prieku.” 
Lai mums katram ikdienā un svētkos 
netrūkst prieka mirkļu!

Arodbiedrībā ir 
tikai labākie

ĒDoLĒ
līdz 31. janvārim bibliotēkā – literatūras izstāde 
“Dzīvo vesels”.
16. februārī 22.00 kultūras namā – Valentīndienas 
ballīte (sekot līdzi reklāmai).
18. februārī 12.00 pie kultūras nama – meteņu 
karnevāls ar rotaļām, dziesmām, pankūku cepšanu, 
sveču liešanu un citām aktivitātēm.
GuDEnIEKoS
27. janvārī 15.00 kultūras namā – pašdarbnieku 
koncerts “Ziemas virpulī”. Piedalīsies pašmāju 
kolektīvi un ciemiņi. Ieeja – bez maksas.
līdz 31. janvārim Basu bibliotēkā – tematiskās iz-
stādes: “Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 155” 
un “Kāds būs 2018”?
Februārī kultūras namā – izstāde “sveces un 
svečturi”. 
KurmāLĒ
26. janvārī 19.00 pagasta izstāžu zālē – aicināti 
dalīties atmiņās visi, kuri spēlējuši teātri Vilgālē. 
29. janvārī 16.00 Priedaines bibliotēkā – lekcija 
“atkarību izraisošu vielu lietošanas ietekme uz sirds, 
asinsvadu, garīgās un psihiatriskās veselības un 
onkoloģiskām saslimšanām”.
līdz 31. janvārim Priedaines bibliotēkā – Tlms 
“Vēveri” audēju darbu izstāde. 
līdz 2. februārim pagasta vēstures istabā – izstāde 
par pagasta pašdarbību Kurmālē, sākot no pēckara 
gadiem.
2. februārī 19.00 pagasta pasākumu zālē – Kurmā-
les amatierteātra iestudētā l. stumbres luga “Tā, ka 
var redzēt ceļu”. Ieeja – bez maksas.
LaIDoS
26. janvārī 10.00 “Bitītē” – pagasta seniori aicināti 
uz senioru biedrības dibināšanas sapulci. Piedalī-
sies arī Kuldīgas novada Domes pārstāvji. Vairāk 
informācija pa tālr. 26516332.
27. janvārī 18.00 skolas sporta zālē – Vārmes 
amatierteātra traģikomēdija “Tie paši oši”. Ieeja – 
bez maksas.
līdz 31. janvārim laidu bibliotēkā – literatūras izstā-
de “mans zelts ir mana tauta” (R. Blaumanim – 155); 
“aktrise Ragārēs” (I. Kalnārei – 100); rokdarbu un 
zīmējumu izstāde “Vecīša cimdiņš”.
līdz 31. janvārim sermītes bibliotēkā – Talsu novada 
mākslas studijas “Otiņas” dalībnieku darbu izstāde.
3. februārī 10.00 sermītes interešu centrā – no-
vusa turnīrs.  Pāru dubultspēles. Pieteikties pa 
tālr. 29604482.
PaDurĒ
28. janvārī 10.00 pagasta pārvaldes ēkā – zolītes 
turnīrs.
Bibliotēkā līdz 31. janvārim – Kuldīgas fotokluba 
“Divas upes” fotoizstāde “Krustu šķērsu Turlavā”; 
Padures pagasta bērnu radošie darbi.
1. februārī tiek organizēts brauciens uz teātra izrādi 
“mīlestības neprāts” Ventspilī. Biļetes cena – 6 EUR. 
Pieteikšanās līdz 30. janvārim pa tālr. 28887059. 
17. februārī 18.00 Deksnes pasākumu zālē – Kul-
dīgas amatierteātra izrāde “Kā mēs viņus...”. Izrādi 
varēs skatīties, sēžot pie galdiņiem, malkojot tēju un 
cienājoties ar gardumiem. Ieeja – 1 EUR.
17. februārī 20.00 Deksnes pasākumu zālē – at-
pūtas vakars kopā ar muzikantiem Gintu un Ojāru. 
Ieeja – 3 EUR.
PELČoS
26. janvārī Pelču bibliotēkā – “Zīmēšana mākoņos” 
jeb Ebru nodarbība mazajiem un lielajiem.
rEnDā
līdz 30. janvārim bibliotēkā – Pārdaugavas mākslas 

skolas bērnu darbu izstāde “Papīrs un burti”; līdz 
31. janvārim – “Ko sola zvaigznes 2018. gadā”.
31. janvārī 14.00 kultūras namā – “Gatavošanās 
pavasarim”. Pieredzējusī dārzniece un stādu 
audzētāja mirdza Brence iepazīstinās ar jaunā-
kajām dārzeņu šķirnēm un to audzēšanu, sēklu 
sagatavošanu, kā arī atbildēs uz interesējošiem 
jautājumiem.  Dalības maksa – 2 EUR. sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.
10. februārī 20.00 kultūras namā – atpūtas vakars 
“sniegputeņu virpulī”. ar skaistām dziesmām 
koncertēs Kaspars antess, deju starplaikos tempe-
raments, brīvība un kaisle čigānu dejās, kuras dejos 
meitenes no Rīgas, ballē mūziku spēlēs Normunds 
no jelgavas. atpūtas vakars notiks pie klātiem 
galdiem. Dalības maksa – 12 EUR. Pieteikties un 
samaksāt līdz 6. februārim. sīkāka informācija pa 
tālr. 26181470.
rumBā
līdz 5. februārim Rumbas pagasta iedzīvotāji 
aicināti piedalīties fotokonkursā “mīļbildīte”, sūtot 
fotogrāfiju e-pastā: b.rozevska@gmail.com. 
Fotogrāfijās cilvēki aicināti cildināt mīlestību 
pret savu tuvāko, ģimeni, draugiem, dzīvnie-
kiem, dabu un dzimteni. Vairāk par konkursu – 
www.rumbaspagasts.lv.
7. februārī 14.15 Ventas ciema “Bukaišos” – kuli-
nārijas pasākums “Gardēži”.
8.–14. februārim pagasta pārvaldes nama zālē – 
fotogrāfiju konkursa “mīļbildītes” izstāde.
SnĒPELĒ
26. janvārī 15.00 kultūras namā – praktisko nodar-
bību cikla “Radoši, praktiski, interesanti un arī sātīgi” 
2018. gada pirmā nodarbība.
līdz 31. janvārim bibliotēkā – aivara Vētrāja fo-
togrāfiju izstāde “Dzelzceļa ielas impresijas”; līdz 
28. februārim – silvijas Teteres rokdarbu izstāde 
“Izšūtas gleznas un citas lietas”.
17. februārī 19.00 kultūras namā – VPDK “snēpele” 
uz jautru sadejošanos “Īsa pamācība mīlēšanā” 
aicina savus draugus: “Grieži” (Rīga), “stopiņš” 
(Ulbroka), “Kvēle”, “Vaduguns” (liepāja), “meždzir-
nas” (Kabile). Koncertā piedalīsies arī snēpeles 
amatierteātris.
TurLaVā
līdz 31. janvārim bibliotēkā – māras Tīmanes sa-
jūtas krāsās un zīmēs radošo darbu izstādē “sirds 
ceļš”; PII grupas “lāčuks” radošo darbu izstāde 
“Ziemīgās noskaņās”.
līdz 31. janvārim Ķikuru bibliotēkā – rokdarbu un 
literatūras izstāde “mans vaļasprieks”.
10. februārī 19.00 kultūras namā – “Pop – šovs” 
(Popiela). Ieeja – 1 EUR (ar biļetēm balsosim par 
savu simpātiju).
VārmĒ
27. janvārī 18.00 sporta hallē – latvijas 2. līgas 
florbola spēle: FK “Vārme” –  “Kurši 2”.
līdz 31. janvārim bibliotēkā – Kuldīgas fotokluba 
“Divas upes” Vārmes fotoplenēra izstāde.
3. februārī 10.00 estrādē “liepu birzs” – amizan-
tās ziemas sporta spēles. Komandu sacensības 
(4 cilvēki komandā). atjautības, veiklības un prāta 
uzdevumi. Galvenā balva – kruīzs ar “Tallink”. 
Pieteikties līdz 1. februārim pagasta pārvaldē vai 
pa tālr. 27884937.
3. februārī 22.00 sporta hallē – balle. spēlēs jānis 
Narkevics. Iespēja iepriekš rezervēt galdiņu pa tālr. 
27884937. Ieeja – 3 EUR.
11. februārī 15.00 sporta hallē –2. līgas florbola 
spēle: FK “Vārme” – sc “mēmele”/code.

aIGa šĒnBErGa, 
LIZDa Kuldīgas starpnovadu 
arodorganizācijas priekšsēdētāja

s. 27.I 14.00  namEja GrEDZEnS
sv. 28.I 14.30 2017, latvija
P. 29.I 20.00  Ilgums 1’50
O. 30.I 16.00, 18.00 Vēsturiska filma
T. 31.I 18.00 16+
c. 1.II 16.00

s. 27.I 16.30  SLEPEnIE DoKumEnTI
sv. 28.I 19.00 2017, asV, ilgums 1’55
P. 29.I 18.00  Drāma, vēsturiska filma, biogrāfija
T. 31.I 20.00 12+

s. 27.I 18.30  KaVaLĒrIja
sv. 28.I 16.30 2018, asV, ilgums 2’09
O. 30.I 20.00  Drāma, vēsturiska, asa sižeta filma
c. 1.II 18.00 16+

P. 2.II 18.00  KrImInāLāS EKSELEnCES FonDS
sv. 4.II 18.00 2017, latvija, ilgums 2’01
O. 6.II 20.15 Komēdija, asa sižeta detektīvfilma
T. 7.II 18.00 16+
c. 8.II 18.00

P. 2.II 20.15  ES, TonIja
sv. 4.II 16.00 2017, asV, lielbritānija, ilgums 2’00
O. 6.II 18.00 Biogrāfiska drāma, sports
T. 7.II 20.15 16+


