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VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas 1. vietnieks

Iznākušas jaunās 
“Kuldīgas Vēstules”
> 6. lpp.

Decembrī, kas tradicionāli ir 
labdarības mēnesis, ikviens vēlas 
atvērt sirdi un iesaistīties kādā 
sociālā kampaņā, tādējādi palīdzot 
mazāk aizsargātām iedzīvotāju 
grupām. Īpaši lielu iniciatīvu Kul-
dīgā izrādījuši bērni, palīdzot vien-
audžiem vai trūcīgām personām.

Ievieto pārtiku “Labo darbu lādē”
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 

3.b klases skolēni, vecāki un klases 
audzinātāja Santa Reimane Pilsētas 
laukumā pie lielās svētku egles novie-
tojuši pašu gatavotu koka lādi, kurā 
līdz 29. decembrim ievietos pārtikas 
produktus cilvēkiem, kuriem tie ne-
pieciešami.

Ik rītu kāds no 3.b klases skolēniem 
ziedojumu kastē ieliek ar vecāku atbal-
stu sarūpētu pārtiku, piemēram, rīsus, 
grūbas, dārzeņus vai citas ikdienai 
noderīgas lietas. Savukārt ļaudis, ku-
riem šobrīd nepieciešams atbalsts vai 
kuri kādu iemeslu dēļ dzīvo trūkumā, 
aicināti ziedojumu kastē paņemt to, kas 
tiem nepieciešams.

Kuldīgas Alternatīvās sākumsko-
las 3.b klases audzēkņi un skolotāja 
S. Reimane aicina ikvienu atvērt sirdi 
un sniegt palīdzīgu roku trūkumcietē-
jiem, kā arī būt godīgiem un pārtiku at-
stāt tiem, kam tā tiešām nepieciešama.

Šāda sociālā kampaņa bērniem ir 
nozīmīga, jo parāda to, cik daudz ar 
paša ieguldīto darbu un vēlmi var palī-
dzēt cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. 
Skolotāja apstiprina, ka tas skolēnos 
ieaudzina labestību, līdzcietību un 
atbildības izjūtu. “Bērni kastes gata-
vošanā iesaistījās ar degsmi. Ikviens 
izrādīja vēlmi līdzdarboties un ik dienu 
doties pie eglītes papildināt kastes satu-
ru. Viņi apzinās, ka ir atbildīgi ne tikai 
par sevi, bet arī par citiem cilvēkiem,” 
viņa papildināja.

Šis ir viens no kopīgajiem labajiem 
darbiem, jo klase iesaistījusies Latvijas 
Olimpiskās komitejas rīkotajā projektā 
“Sporto visa klase”, kas paredz sporta 
nodarbības katru dienu, ne vien divas 
reizes nedēļā. Projekts dod iespēju 
bērniem reizi nedēļā apmeklēt peldba-
seinu un ik dienu vismaz vienu stundu 
pavadīt sportiskās aktivitātēs. Punktus 
klase var saņemt arī par paveiktajiem 
labajiem darbiem. S. Reimane pa-
stāstīja, ka iecerēts labo darbu praksi 
turpināt arī pēc jaunā gada – plānots 
iepriecināt vecļaudis un slimos bērni-
ņus, kuri ārstējas slimnīcā. Viņa saka 
lielu paldies skolēnu vecākiem par 
ieguldīto darbu un atbalstu.

Laimi jaunajā 2017. gadā 
viens otram vēlēsim Pilsētas dārzā

31. decembrī uz brīvdabas kino “Goldingen Knight Cinema” ekrāna:
23.00 – Kuldīgas novada 2016. gada notikumu apskats,
23.45 – Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas uzruna,
24.00 – svētku salūts uz vecā tilta.

Laba SIrDS Ir VISa SāKumS
Rendas kultūras nama kolektīvs saka ļoti lielu paldies pagasta iedzīvotājiem, viesiem un visiem 
144 koncerta dalībniekiem, kuri piedalījās Rendas kultūras nama rīkotajā labdarības koncertā 
“Eņģeļi pār Latviju”.
Pasākuma mērķis bija vākt naudu Latvijas slimajiem bērniņiem, lai viņi kļūtu veselāki un piepildītu 
sapni – dzīvot. Šogad Rendas kultūras namā, Rendas baznīcā un Usmas baznīcā kopā saziedoti 
689,31 EUR. No 2011. līdz 2016. gadam saziedoti 3712,02 EUR. Paldies konfekšu veikalam 
“Laima” Kuldīgā un Mārtiņa Freimaņa fondam.

Bērni palīdz un aicina arī citus 
iesaistīties labdarībā

Savāc ziedojumus vienaudzei 
Savukārt Kuldīgas Mākslas un hu-

manitāro zinību vidusskolas (KHM-
ZV) 4. klases skolēni kopā ar klases 
audzinātāju Mariku Šulci Ziemassvēt-
ku gaidīšanas laikā vāca ziedojumus 
vienaudzei speciālo ortopēdisko 
apavu iegādei, piedāvājot ikvienam 
interesentam iegūt savā īpašumā sko-
lēnu veidotās pastkartes ar Kuldīgas 
durvīm.

Pāris nedēļās skolēniem, līdz-
darbojoties ģimenei un draugiem, 
izdevies pārdot aptuveni 750 pastkar-
šu, kopā savācot gandrīz 400 EUR. 
M. Šulce pastāstīja, ka interesi par 
kartītēm izrādījuši ne tikai vietē-
jie iedzīvotāji; tās iegādājušies arī 
ļaudis no citām pilsētām, vēloties 
sniegt savu ieguldījumu bērnu labajā 
darbā. “Informācija par pastkartēm 
ātri izplatījās ar interneta un cilvēku 
starpniecību. Lielu pateicību gribas 
izteikt tipogrāfijai “Māras druka”, kas 
bez maksas nodrukāja kartītes, kā arī 
citiem uzņēmējiem, Kuldīgas novada 
muzejam un citām iesaistītajām per-
sonām,” saka skolotāja. Kā pateicību 
par līdzcilvēku atsaucību, skolēni cepa 
un dekorēja piparkūkas, kuras dāvināt 

Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas 4. klase devās pārgājienā 
pa Kuldīgu, lai pētītu vēsturiskās koka 
durvis, kuras pēc tam iemūžināja 
zīmējumos.

bērnu izveidotās pastkartes, kuras ikviens 
varēja iegādāties par ziedojumiem.

Kuldīgas alternatīvās sākumskolas 3.b klases skolēni ar skolotāju un vecākiem 
izveidoja “Labo darbu lādi”, kuru ik dienu piepilda ar pārtiku un citu ikdienai 
nepieciešamo trūcīgiem ļaudīm.

ikvienam, kurš palīdzēja.
Ideja vākt naudu vienaudzei radās, 

kad skolēniem, piedaloties Zemkopī-
bas ministrijas organizētajā konkursā 
“Mūsu mazais pārgājiens” un pētot 
koka daudzpusīgās izmantošanas 
iespējas Latvijā un pasaulē, izdevies 
izcīnīt 1. vietu.

Lai uzzinātu, kā top durvis, sko-
lēni paviesojās Kuldīgas Tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikumā pie skolotāja 
Mārtiņa Mednieka un devās arī 
pārgājienā pa pilsētu, pētot un foto-
grafējot Kuldīgas seno māju durvis. 
Pēc pārgājiena tapuši pilsētas durvju 

zīmējumi, kas ar Kuldīgas novada 
muzeja palīdzību pārradīti skaistās 
un praktiski izmantojamās pastkartēs. 
Skolēnu veikumu novērtēja konkursa 
žūrija, piešķirot KMHZV 4. klasei 
pirmo vietu 1.–4. klašu grupā.

4. klases audzēkņi, skolotāja un 
vecāki ir gandarīti, ka kopējā darbā 
ideju izdevies realizēt, un ir priecīgi 
par iespēju palīdzēt.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DambErGa, 
KrISTaS janSOnES foto

Pavisam drīz vēlēsim priecīgus 
Ziemassvētkus saviem mīļajiem cil-
vēkiem un draugiem, kā arī pacelsim 
glāzes, sagaidot jauno 2017. gadu. 
Šim gadam tuvojoties noslēgumam, 
katrs uzdodam sev jautājumu – kāds 
bija aizejošais gads? Ja mēs domājam 
par Kuldīgas pilsētu un novadu, tad 
viennozīmīgi jāsaka, ka tas ir bijis 
spraigs un darba piepildīts, dažādiem 
notikumiem bagāts gads. Ir bijušas 
gan veiksmes, gan neveiksmes, taču 
jāsaka, ka pašvaldība gadu noslēdz ar 
labi padarīta darba izjūtu. Jaunā gada 
priekšvakarā gribu pateikt milzīgu 
paldies visiem iedzīvotājiem par la-
bajiem darbiem, kas veikti Kuldīgas 
un novada labā! Labo lietu saraksta 
tapšanā savu roku pielicis ikviens 
novada iedzīvotājs, kurš savu darbu 
darījis no sirds! Uz jautājumu novada 
iedzīvotājiem, ko jūs sagaidāt no Jau-
nā gada, visbiežāk seko atbilde – labu 
veselību, labu darbu un jaunas darba 
vietas, lielāku algu. Par veselību 
katram jārūpējas pašam, bet darbu 
un jaunas darba vietas, lielāku algu 
mums jāsarūpē visiem kopā – gan 
pašvaldībai un uzņēmējiem, gan 
pašiem iedzīvotājiem un, galu galā, 
arī valstij.

Pašvaldība nevar radīt jaunas 
darba vietas, taču tā var parūpēties, 
lai uzņēmēji šeit gribētu investēt 
savu naudu jaunu ražotņu veidošanai. 
Jāsaka, ka šis process ir veiksmīgi 
aizsācies – aizejošajā gadā Kuldīgas 
novadā ražošanas attīstībā kopā ir 
investēti vairāki miljoni eiro. Tas vēl 
turpināsies nākamajā un turpmākajos 
gados, kas rada pamatotas cerības, ka 
darbavietu mums būs daudz vairāk. 
Mūsu lielākā rūpe nākamajā periodā 
ir radīt vai piesaistīt kvalificētu dar-
baspēku, kura mūsu novadā trūkst. 
Remontēsim un izīrēsim dzīvokļus 
jaunajiem speciālistiem, lai viņi šeit 
gribētu ne tikai strādāt, bet arī dzīvot. 
Par to, ka Kuldīga un novads kļūst 
uzņēmējdarbībai arvien pievilcīgāks, 
liecina šajā gadā saņemtais novērtē-
jums – Latvijas Biznesa savienības 
un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas izveidotajā 
indeksā “Investīcijām draudzīgākā 
pašvaldība” Kuldīgas novada pašval-
dība tika atzīta par trešo investīcijām 
draudzīgāko pašvaldību reģionālās 
nozīmes attīstības centru grupā.

Nākamajā gadā sāksies intensīva 
Eiropas naudas apgūšana, uzņēmēji 
un biedrības uzsāks īstenot ļoti 
daudzus Lauku atbalsta dienesta 
projektus. Tas vieš cerību, ka darba 
pietiks visiem.

2017. gadā novēlu visiem novada 
iedzīvotājiem mieru un saticību! Lai 
ir daudz darba un piepildās visas 
vēlmes! Priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu!

Īstenosim 
mērķus kopā
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Gada nogalē parasti atrodam brīdi, lai padomātu par 
aizvadīto gadu un plānotu nākamo. Par to, kas šogad 
bijis aktuāls Kuldīgas novadā, un iecerēm nākamajam 
darba cēlienam lasiet intervijā ar Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāju INGU BĒRZIŅU.

Noslēgumam tuvojas 2016. gads. 
Ar ko tas bijis zīmīgs Kuldīgas 
novadā?

– Aizejošais gads iezīmējās ar 
ievērojamām uzņēmēju investīcijām 
ražošanā – jāteic, ka tādas attīstības 
ieceres ražošanas jomā, kādas ir 
šobrīd, diezgan ilgi nav bijušas. 
Mums ir ļoti stipras zemnieku saim-
niecības, kas daudz investē attīstībā, 
piemēram, SIA “Upeskalni AB” 
pavisam nesen atklāja mūsdienīgu 
graudu pirmapstrādes kompleksu. 
Būtiskas investīcijas – ap 5 miljo-
niem eiro – savā ražotnē plāno inves-
tēt palešu ražotājs SIA “Palleteries”. 
Šogad Kuldīgā ienākusi akciju sa-
biedrība “Latvijas Finieris” – kā var 
redzēt, pie apvedceļa jau top šķiro-
šanas laukums, bet vēlāk uzņēmums 
plāno attīstīt arī pārējo teritoriju. Arī 
SIA “Stiga RM” plāno apjomīgas 
investīcijas – uzņēmums modernizē 
ražotni, lai ražotu laminēto saplāksni 
ar augstāku pievienoto vērtību. 

Pašvaldībā šogad intensīvi ga-
tavojāmies gaidāmajai Eiropas 
fondu apguvei. Tāpat daudz strādāts, 
risinot problēmas, kas saistītas ar 
mūsu lielāko būvobjektu – sporta 
skolas pārbūvi un jaunā baseina 
būvniecību, lai to varētu atvērt un 
kuldīdznieki būtu apmierināti ar 
darba rezultātu. Esam arī daudz ti-
kušies un konsultējušies ar dažādām 
iedzīvotāju grupām un uzņēmējiem.

Vairākus gadus Domē darbojas 
uzņēmējdarbības veicināšanas 
komisija. Ko tajā lemjat?

– Apspriežam aktuālos jautāju-
mus, par kuriem pašvaldībai jālemj, 
it īpaši saistībā ar uzņēmējdarbības 
attīstību novadā. Esam diskutēju-
ši par gaidāmo Eiropas līdzekļu 
piesaisti – kur tieši šīs pašvaldībai 
pieejamās investīcijas ieguldīt. Pie-
mēram, mūsu novadam būs pieejami 
vairāk nekā trīs miljoni eiro lauku 
grantēto ceļu uzlabošanai – ar uzņē-
mējiem spriedām, tieši kurus ceļus 
uzlabot. Taču uzņēmējiem svarīgi ir 
arī citi jautājumi – piemēram, skolas, 
bērnudārzi, kultūras dzīve, tāpēc 
apspriežam arī šīs un citas tēmas.

Nesen tika parakstīts līgums 
par ielu izbūvi tā saucamajā 
ziemeļu rūpnieciskajā parkā. Vai 
tas nozīmē, ka šeit taps jaunas 
ražotnes?

– Šī vieta ir piemērs pašvaldības 
un uzņēmēju sadarbībai – pašval-
dība ieguldīs tai pieejamo Eiropas 
struktūrfondu naudu un arī savu 
līdzfinansējumu, izbūvējot Meista-
ru ielu un sakārtojot Dārzniecības 
ielu, bet privātuzņēmumi nāks ar 
savām investīcijām. Šajā teritorijā 
attīstās SIA “Stiga RM”, vēl tur ir 
zemes gabals, kas izsolē iznomāts 
SIA “R grupa” – uzņēmums saistīts 
ar kokapstrādi un ar pašvaldību ir 
parakstījis vienošanos par investī-
cijām vismaz par pusmiljonu eiro. 
Šajā rajonā ir arī SIA “Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” tehniskā 
bāze. Izbūvējot Meistaru ielu, būs 
iespējams labāk apgūt un nodot 
nomā potenciālajiem investoriem 

arī citas zemes, kurām šobrīd nav 
normālas piekļuves. 
Pērn runājām, ka šogad plānots 
iesākt apjomīgo Jelgavas ielas 
sakārtošanu, bet tas nav noticis. 
Kāpēc tāda kavēšanās? 

– Tas saistīts ar kavēšanos struk-
tūrfondu apguvē valstī – Eiropas 
fondu finansējums līdz pašvaldībai 
tā arī nav atnācis, kavējas jau divus 
gadus. Tas nozīmē, ka ministriju 
un valdības līmenī saskaņošana ar 
visām institūcijām nenotiek tik ātri, 
kā mums gribētos. Otrs iemesls ir 
ļoti sarežģītā iepirkuma procedūra, 
jo šīs ir lielas investīcijas, ap četriem 
miljoniem eiro. Tā kā struktūr-
fondus Latvijā vēl neapgūst, ceļu 
būvniekiem vasarā bija maz darba, 
tādēļ saasinājās konkurence un cīņa 
par objektiem. Lai nekļūdītos, bija 
ļoti rūpīgi jāvērtē piedāvājumi, kas 
prasīja laiku. 

Šobrīd intensīvi strādājam pie 
budžeta un vērtējam, kuras ielas 
vēl varētu atjaunot nākamgad. 
Viens no apspriestajiem ir atli-
kušais grantētais Ventspils ielas 
posms, vēl diskutējam par Dārza  
ielu, kur ir liela kustība – bērni iet 
uz skolu, bērnudārziem, bet nav 
ietves. Arī Vienības ielā palicis 
viens grantēts posms, ko vajadzētu 
noasfaltēt. Mēs vispār gribētu, lai 
visas ielas Pārventā un Putnudār-
zā, kas vēl ir grantētas, nākotnē 
būtu ar cieto segumu, bet pašlaik 
tam nepietiek naudas, neesam tik 
bagāti. Taču pamazām mēģinām 
kādus ielu posmus asfaltēt. 

Un kā ar ceļiem pagastos? 
– Mums bija sarunas ar Satik-

smes ministriju par taisno ceļa 
posmu uz Pelčiem, kur apmēram 
trīs kilometrus ir grantēts ceļš, ko 
vajadzētu noasfaltēt. Šajā vasarā 
ceļš tika sakārtots, bet asfaltam 
valstij finansējums neatradās. Taču 
mēs mēģināsim runāt vēl. Pagastu 
ceļos lielākās investīcijas būs jau 
pieminētā lauku ceļu programma. 
Tiesa, tā paredz tikai atjaunot grants 
ceļus, ne asfaltēt, bet vēl diskutēsim 
par to, kurus no šiem posmiem, 
ja budžets ļaus, tomēr asfaltēt. Kā 
piemēru varu nosaukt tā saucamo 
veco Saldus ceļu Rumbas pagastā, 
kas iet gar daudziem uzņēmumiem 
un ražošanas teritorijām.

Nedaudz iekavējusies arī daudzu 
gaidītā jaunā peldbaseina izbū-
ve. Kad tajā varēs peldēties?

– No nākamā mācību gada. Būv-
niecība kavējas, jo nācās pārstrādāt 
projektu – lai baseinā varētu rīkot arī 
sacensības, tā garums būs 25 metri 
un tam būs četri celiņi, nevis trīs, kā 
sākotnēji plānots. Pēc iedzīvotāju 
rosinājuma būs arī neliels bērnu 
baseiniņš. Būvdarbus aizkavēja arī 
arheoloģiskie izrakumi. 

 
Un kā ar mūzikas skolas pārbūvi?

– Tā tuvojas noslēgumam, at-
likuši vēl daži mēneši, bet esam 
vienojušies ar skolas vadību un 
pedagogiem, ka viņi labprātāk šo 
mācību gadu pabeigtu pašreizējās 

pagaidu telpās, tad vasaras mēnešos 
iekārtotos un jauno mācību gadu 
sāktu atjaunotajās telpās. Vienīgi – 
norunājām, ka būtu ļoti skaisti, ja arī 
šī gada absolventi varētu izlaidumu 
svinēt un vecākiem koncertu sniegt 
atjaunotajās telpās. Jāsaka ļoti liels 
paldies Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikuma vadībai par to, ka 
tehnikums piekrita bijušajā viesnīcas 
ēkā, kas iegādāta tehnikuma kop-
mītnēm un kur pagaidām izvietota 
mūzikas skola, vēl līdz šī mācību 
gada beigām vairākus stāvus atvēlēt 
jaunajiem mūziķiem. 

Jau vairākus gadus pašvaldības 
budžetā paredzētas pietiekami 
lielas summas vecpilsētas glāb-
šanas programmai. Kāda ir šo 
investīciju atdeve?

– Tā ir ļoti jūtama – Kuldīga 
kļūst sakoptāka un arī skaistāka. 
Turklāt, būtiski ir – ja mēs piešķi-
ram pašvaldības līdzfinansējumu, 
tad mums ir arī iespēja prasīt, 
lai ēku atjaunošana notiek parei-
zi, nelietojot ķīmiskās krāsas un 
mūsdienu metodes, tā, lai šajās 
ēkās būtu jūtama senā aura, kas 
ir pilsētā, nevis viss padarīts tāds 
jauns un glancēts. Pastaigājot pa 
vecpilsētu, redzams, ka atjaunotās 
ēkas praktiski visas tapušas, izman-
tojot šīs programmas līdzekļus. Tā 
kā programma skar valsts kultūras 
pieminekļus arī lauku teritorijās, 
glābšanas un atjaunošanas darbi no-
tikuši Padures muižā, kur atjaunotas 
kāpnes, un Klosteres un Lipaiķu 
baznīcā, kur restaurētas fasādes. 

Mārtiņsalā šogad notika lieli 
darbi – celiņu sakārtošana, 
kāpņu un tiltiņa atjaunošana. 
Taču ir dzirdētas sūdzības par 
rotaļlaukumu. Vai nākamgad 
plānots to uzlabot? 

– Es ļoti ceru, ka deputāti at-
balstīs Mārtiņsalas rotaļlaukuma 
atjaunošanu kā vienu no nākamā 
gada prioritātēm. Esam saņēmuši 
priekšlikumu, ka Mārtiņsalā vaja-
dzētu vēl vienu pludmales volejbola 
laukumu, domāsim arī par to. Ir biju-
šas idejas par baskāju taku bērniem, 
mums ir arī lūguši, lai atved vairāk 
smilšu pludmales daļai, lai bērniem 
būtu, kur spēlēties. Mārtiņsalā 
vairāk nekā gadu darbojas apmeklē-
tāju skaitītājs, tādējādi redzam, cik 
daudz cilvēku tajā viesojas, kādas 
ir apmeklējuma svārstības. Skaitļi 
rāda, ka Mārtiņsala vasarās ir ļoti 
populāra. Turpināsim strādāt, lai to 
attīstītu. 

Šogad tika īstenota pedagogu 
atalgojuma sistēmas reforma. 
Vai tā ir mudinājusi pašvaldību 
pārskatīt savu skolu tīklu un 
domāt par to, vai tajā ir nepie-
ciešams kaut ko mainīt? 

– Dzīve rāda – izmaiņas skolu 
tīklā ir nepieciešamas. Viens ir tas, 
ko mēs vēlamies, bet otrs – kāda 
ir realitāte. Skolēnu skaits ir sa-
mazinājies, īpaši laukos. Ir vecāki, 
kas savus bērnus ved uz pilsētas 
skolām – arī tas samazina skolēnu 
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skaitu pagastos. Tāpēc no 1. sep-
tembra vairs nedarbosies Kuldīgas 
pamatskolas Basu filiāle, jo no 1. 
līdz 9. klasei no pagasta bērniem ir 
palikuši vien 20. Lēmums tika pie-
ņemts laicīgi, un vecāki un skolotāji 
par to ir informēti. Būs jādomā, ko 
darīt ar Basu muižas ēku – ir vairā-
kas ieceres, bet vēl notiek pārrunas. 
Mazs skolēnu skaits ir arī Kuldīgas 
2. vidusskolas Rendas filiālē, arī šeit 
ir jautājums par filiāles noturēšanu. 
Mūsu politika ir tāda, ka maziem 
bērniem ir jāmācās pēc iespējas tuvu 
dzīvesvietai, tāpēc, kamēr vien tas 
ir iespējams, mēs šīs skolas turēsim 
un finansēsim, īpaši pirmsskolā un 
sākumskolā.   

Attiecībā uz vidusskolām mums 
vairs nav izvēles iespēju, jo Mi-
nistru kabineta noteikumi nosaka, 
cik vidusskolā ir jābūt skolēniem, 
lai varētu atvērt 10. klasi. No 
2018. gada vidusskolā būs jābūt 
vai nu 54 skolēniem kopā dienas 
plūsmā un neklātienē, vai 18 sko-
lēniem 10. klasē. Ja paskatāmies 
ciparus šodien, visas skolas šo 
prasību neizpilda, tāpēc droši vien 
tuvākajos gados būs izmaiņas arī 
vidusskolu skaitā.

Vai ir plānots veikt kādus iegul-
dījumus skolu ēkās?

– Ar struktūrfondu atbalstu ir 
plānots veikt ļoti lielus ieguldījumus 
– kopā ar pašvaldības līdzfinansē-
jumu tie būs ap četriem miljoniem 
eiro. Arī šeit fondu nosacījumi ir ļoti 
stingri – Eiropas naudu var ieguldīt 
tikai tajās skolās, kurās ir pietieka-
mi liels skolēnu skaits. Vislielākie 
ieguldījumi ir plānoti lielākajā skolā 
pēc skolēnu skaita – Kuldīgas Centra 
vidusskolā, ko mēs ceram izveidot 
par mūsdienīgu skolu. Kā veicamo 
darbu piemērus var minēt jaudīgas 
ventilācijas sistēmas ierīkošanu, 
visu klašu aprīkošanu ar mūsdienu 
tehnoloģijām un citus uzlabojumus. 
Pārmaiņas būs arī Kuldīgas 2. vi-
dusskolā, tur jau ir sākušies darbi 

1. stāvā, tāpat ir plānots pārveidot 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 
mazo sporta zāli par aktu zāli.     

Brīvpusdienas no šī gada 1. sep-
tembra ir pilnīgi visiem novada 
skolu audzēkņiem. Kādas ir 
ziņas no skolām, vai skolēni tās 
ēd?

– Informācija ir diezgan dažāda, 
tāpēc kopā ar Izglītības nodaļu 
apciemojām skolas pusdienlaikā un 
apskatījāmies dzīvē, kā bērni ēd. 
Bijām brīdinājuši, ka būsim, bet 
nepateicām, kad tieši. Bijām, pie-
mēram, Kuldīgas Centra vidusskolā, 
pusdienas bija ļoti garšīgas, paldies 
pavāriem! Daudz kas ir atkarīgs no 
tā, kā bērni ir pieraduši ēst ģime-
nē, kādas ir tradīcijas. Arī skolās 
saka, ka bērni no 9. klases ēd labi, 
viņiem gribas ēst un arī garšo, bet, 
piemēram, 5.–7. klašu audzēkņi un 
pirmklasnieki ir dažādi – ir tādi, kuri 
apēd divas porcijas, un ir tādi, kuri 
neēd. Jautājums, kā to risināt? Mēs 
piedāvājam vecākiem – ja ir skaidri 
zināms, ka bērns pusdienas neēd, 
tad no tām var atteikties. Kopā ar 
skolām turpināsim domāt, kā panākt, 
lai tas, kas tiek pagatavots, tiktu arī 
apēsts. Viens risinājums varētu būt 
iespēja pašiem uzlikt uz šķīvja tik, 
cik gribēsies apēst. Jāatzīmē, ka 
neesam saņēmuši nevienu sūdzību 
no lauku skolām, tieši pretēji – bērni 
vairāk novērtē sagādātās brīvpus-
dienas. 

Šogad izmaiņas skāra pansionā-
tu “Venta” – tapa jauna pansija 
slimnīcā, bet vecajās telpās 
darbu sācis Latvijas Sarkanā 
Krusta pansionāts. Vai šāds 
lēmums ir attaisnojies?

– Domāju, ka jā. Mūsu iedzī-
votāji viennozīmīgi ir ieguvēji, jo 
pie Kuldīgas slimnīcas ir uzbūvēts 
patiešām mūsdienīgs pansionāts – to 
pat gribas drīzāk saukt par senioru 
rezidenci. Atklāšanā aprunājāmies ar 
vairākiem iemītniekiem, cilvēki bija 

“Paldies ikvienam par iesaistīšanos novada dzīvē, paldies par atbalstu un 
labiem vārdiem. Dzīvesprieks un radošums, mīlestība un saticība lai piepilda 
jūsu dzīvi. Lai izdodas satvert mirkli un sajust reibinošo svētku prieku! Laimīgu 
jauno gadu!” visiem novada iedzīvotājiem vēl Kuldīgas novada  Domes 
priekšsēdētāja Inga bērziņa.
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būvniecības komisijā 2016. gada novembrī lemtais

akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 

Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas un 
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas savienojošās 
ietves izbūve 

Pētera ielā 10, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Uguns novērošanas tornis Basu uguns novērošanas tornis, 
Gudenieku pagastā Būvprojekts 

Dzīvojamā māja “Puķukalni”, Pelču pagastā Paskaidrojuma raksts

Saimniecības ēka “Tumpeļi”, Laidu pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Kūtsmēslu krātuve “Kolumbi”, Rumbas pagastā Būvprojekts
Meža ceļa “Vecā šoseja” tilta “Senais tilts” 
atjaunošana 

Padures pagasta Alsungas meža 
iecirknī, 36., 37. kvartālā Apliecinājuma karte

Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgale, atjaunošana Kabiles pagastā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas un siltumnīcas būvniecība, 
esošās dzīvojamās mājas un šķūņa nojaukšana “Birzgaļi”, Snēpeles pagastā Būvprojekts

Dzīvojamās mājas atjaunošana Planīcas ielā 42, Kuldīgā Būvprojekts

Stadiona pārbūve “Saules stari”, Pelčos”, 
Pelču pagastā Paskaidrojuma raksts

Ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana Liepājas ielā 46, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Mazēkas novietošana Pilsētas laukumā 7A, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Rupjās lopbarības noliktava “Lazdas”, Kurmāles pagastā Būvprojekts
AS “Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes 
mežsaimniecības meža ceļa “Valgales ceļš” būve

Kabiles pagasta Ventas meža 
iecirknī, 552., 574. un 575.kvartāls Būvprojekts 

AS “Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes 
mežsaimniecības meža ceļa “Stigas līnija” būve 

Kabiles pagasta Ventas meža 
iecirknī 595.-598. un 605.-608. 
kvartāls

Būvprojekts

Autoceļa 6296A004 “Brīvnieki-Akmentiņi-Veiķenieki” 
pārbūve Vārmes pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

Autoceļa 6264A002 “Kazdanga-Sermīte” pārbūve Laidu pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Autoceļa 6292A002 “Ķoniņi-Austrumi” pārbūve Turlavas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Autoceļa 6290C002 “Lējēji-Lejasāzeri-Liekne” pārbūve Snēpeles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Autoceļa 6280B012 “Kuldīgas vecais ceļš” pārbūve Rendas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Autoceļa 6250A002 “Krasti-Jātnieki” pārbūve Gudenieku pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Rudupes ielā 2-2, Ventā, Rumbas 
pagastā Apliecinājuma karte

Autoceļa 6272B007 “Atmiņas-Vecās skola-Ūšas” 
pārbūve Padures pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

Autoceļa 6260 “Dzirnavu ceļš” pārbūve Kurmāles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Autoceļa 6284A007 “Ventas ciemats-Misiņkalni” 
pārbūve Rumbas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

Autoceļa 6284 “Darbnīcu ceļš” pārbūve Rumbas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Autoceļa 6274A001 “Pelči-Snēpele” pārbūve Pelču pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Autoceļa 6260A002 “Stangoņu ceļš” pārbūve Kurmāles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Autoceļa 6292A003 “Turlava-Snēpele” pārbūve Snēpeles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Autoceļa 6260A003 “Muižarāji-Birztalas” pārbūve Kurmāles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Malkas šķūņa vienkāršotā fasāde atjaunošana 1905.gada ielā 19, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Pārtikas nams Leona Paegles ielā 10 un 12, 
Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Izdotās būvatļaujas
 
Objekta nosaukums Adrese
Uguns novērošanas tornis Basu uguns novērošanas tornis Gudenieku pagastā
Dzīvojamās mājas un siltumnīcas būvniecība,
 esošās dzīvojamās mājas un šķūņa nojaukšana “Birzgaļi”, Snēpeles pagastā

Kūtsmēslu krātuve “Kolumbi” Rumbas pagastā
Valsts nozīmes ūdensnotekas “Valgale” atjaunošana Kabiles pagastā
Saimniecības ēka  “Tumpeļi”, Laidu pagastā
Rupjās lopbarības noliktava “Lazdas”, Kurmāles pagastā
Autoceļa 6296A004 “Brīvnieki-Akmentiņi-Veiķenieki” pārbūve Vārmes pagastā
Autoceļa 6296A004 “Brīvnieki-Akmentiņi-Veiķenieki” pārbūve Vārmes pagastā
Autoceļa 6264A002 “Kazdanga-Sermīte” pārbūve Laidu pagastā
Autoceļa 6292A002 “Ķoniņi-Austrumi” pārbūve Turlavas pagastā
Autoceļa 6290C002 “Lējēji-Lejasāzeri-Liekne” pārbūve Snēpeles pagastā
Autoceļa 6280B012 “Kuldīgas vecais ceļš” pārbūve Rendas pagastā
Autoceļa 6250A002 “Krasti-Jātnieki” pārbūve Gudenieku pagastā
Autoceļa 6272B007 “Atmiņas-Vecās skola-Ūšas” pārbūve Padures pagastā
Autoceļa 6260 “Dzirnavu ceļš” pārbūve Kurmāles pagastā
Autoceļa 6284A007 “Ventas ciemats-Misiņkalni” pārbūve Rumbas pagastā
Autoceļa 6284 “Darbnīcu ceļš” pārbūve Rumbas pagastā
Autoceļa 6274A001 “Pelči-Snēpele” pārbūve Pelču pagastā
Autoceļa 6260A002 “Stangoņu ceļš” pārbūve Kurmāles pagastā
Autoceļa 6292A003 “Turlava-Snēpele” pārbūve Snēpeles pagastā
Autoceļa 6260A003 “Muižarāji-Birztalas” pārbūve Kurmāles pagastā
Pārtikas nams Leona Paegles ielā 10 un 12, Kuldīgā

2016. gada novembrī ekspluatācijā pieņemtās būves

Nosaukums Adrese Pasūtītājs

Dārza mājas pārbūve Lapu ielā 20, Rumbeniekos, Rumbas pagastā Dzintra Blūma

Dzīvojamā māja Riežupes ielā 5, Mežvaldē, Rumbas pagastā Laima Briška

Meliorācijas sistēmu pārbūve “Liepiņas” un “Akmeņkalni”, Gudenieku pagastā ZS “Akmeņkalni”

Meža autoceļa pārbūve Usmas ceļš - Slujas, Rendas pagastā A/S “Latvijas Valsts meži”

Meža autoceļa pārbūve Augstā kalna ceļš, Rendas pagastā A/S “Latvijas Valsts meži”

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija ar dīķi un ūdens 
regulēšanas ierīci “Eglieni”, Vārmes pagastā Vairis Mazais

Kafejnīca ar vasaras terasi Liepājas ielā 25, Kuldīgā Vēsma Vīcupa

Kūtsmēslu krātuve “Sanītes”, Kabiles pagastā ZS “Sanītes”
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aizkustināti no tā, kā viņi jūtas šajās telpās. 
Liels paldies Latvijas Sarkanajam Krustam, 
ar kuru mums izveidojusies laba sadarbība 
un kas ir sācis saimniekot bijušajās pansio-
nāta telpās, veicis tur ieguldījumus. Runājot 
par klientiem un piepildījumu, mēs noteikti 
atbalstīsim abus pansionātus, un cilvēkiem 
būs iespēja izvēlēties, kur viņi labāk vēlas 
pavadīt vecumdienas.

Gada beigās izskanēja ziņas, ka Kuldī-
gas slimnīcā, tāpat kā daudzviet citur 
Latvijā, atsevišķiem pakalpojumiem 
pietrūka valsts finansējuma. Kāpēc tā 
notika? 

– Kuldīgas slimnīca skaidro, ka iemesls 
ir gada sākumā no slimnīcai  paredzētajām 
kvotām noņemtie 66 tūkstoši eiro – tieši tā-
dēļ gada beigās pietrūka finansējuma trau-
matoloģiskiem un ķirurģiskiem pacientiem, 
kas nāk uz konsultācijām vai pārsiešanām. 
No pašvaldības puses atradām iespēju trūcī-
gajiem un maznodrošinātajiem cilvēkiem, 
kā arī bērniem šo pakalpojumu līdz gada 
beigām apmaksāt caur Sociālo dienestu. 
Ja cilvēks ir trūcīgs vai maznodrošināts un 
viņam nav naudas, slimnīca izraksta rēķinu 
Sociālajam dienestam, vai arī, ja cilvēks ir 
samaksājis pats, lai saņemtu naudu atpakaļ, 
viņam ar čeku jādodas uz Sociālo dienestu. 

Jūs pārraugāt SIA “Kuldīgas komunā-
lie pakalpojumi” darbu. Kā uzņēmu-
mam šogad veicies māju apsaimnieko-
šanā, atkritumu apsaimniekošanā un 
citās jomās?

– SIA “Kuldīgas komunālie pakalpoju-
mi” darbība pēdējos gados ir ļoti uzlaboju-
sies. Jāsāk ar to, ka ir sakārtota finansiālā 
situācija – ja pirms 7 vai 8 gadiem tam bija 
lieli parādi, tostarp nodokļu parādi, šobrīd 
situācija ir pilnībā atrisināta. Kopumā saim-
niecība ar katru gadu sakārtojas. Protams, 
ir trūkumi, vienmēr var strādāt labāk, bet 
arī iedzīvotāju attieksme pret uzņēmumu 
mainās – kā rāda socioloģiskā aptauja, 68% 
iedzīvotāju ir apmierināti ar uzņēmuma 
sniegtajiem pakalpojumiem. Arī darbinieki 
atzīst, ka pēdējos gados vairāk lepojas ar 
to, ka šeit strādā. Uzņēmumā daudz tiek 
strādāts ar kolektīvu, ir kopīgi pasākumi, 
kas arī ir ļoti būtiski, lai ikdienas darbs 
tiktu veikts labi un iedzīvotāji saņemtu 
maksimāli kvalitatīvu pakalpojumu. 

Daudzus satrauc grausti pilsētā – vecās 
slimnīcas teritorija, Skolas ielas ēka 
pie Alekšupītes un citi. Vai šo teritoriju 
sakārtošanā ir kāda virzība? 

– Soli pa solim cenšamies kādu graustu 
sakārtot. Jautājums par vecās slimnīcas te-
ritoriju ir pavirzījies uz priekšu ļoti strauji. 
Visus īpašumus pašvaldība ir nopirkusi 
izsolēs, pateicoties deputātu atbalstam, kuri 
šīs iegādes atbalstīja. Kalpaka ielā 4 un 2 
tiks veidots Kuldīgas mākslas un radošais 
kvartāls, kurā, mēs ceram, darbosies arī 
Latvijas Mākslas akadēmijas Kuldīgas 
filiāle. Šobrīd Zaigas Gailes projektu bi-
rojs izstrādā tehnisko projektu. Esam jau 
redzējuši skices, kā šī teritorija varētu iz-
skatīties. Domājam, ka būs gan skaisti, gan 
mūsdienīgi. Savukārt ēka Kalpaka ielā 1 ir 
nodota Izglītības un zinātnes ministrijai, 
kas to savukārt nodevusi Kuldīgas Tehno-
loģiju un tūrisma tehnikumam. Tehnikums 
ar plānotajām Eiropas fondu investīcijām 
šeit veidos kompetences centru, te būs 
vienots komplekss ar blakus ēkām,  kurās 
tehnikums jau darbojas. 

Skolas ielā 2 esam ieguldījuši pašvaldī-
bas finansējumu, lai ēku saglābtu un nostip-
rinātu, lai tā nebūtu bīstama apkārtējiem. 
Esam noslēguši vienošanos ar īpašnieku, 
kurš ir apsolījis pašvaldībai ieguldījumus 
atmaksāt. Ja viņš to nedarīs, vērsīsimies 
tiesā. Nākamās aktuālās teritorijas ir bijušā 
“Vulkāna” teritorija un ēka Virkas  ielā 3, 
kas ir bīstama. Ir ieceres sakārtot vairākus 
īpašumus, kas ir sliktā stāvoklī pagastos, 
piemēram, tiltu pār Riežupi. Rumbas pa-

gasts ir saņēmis finansējumu Lauku atbalsta 
dienesta projektu programmā jauna tilta 
būvniecībai, bet pašvaldība ieguldīs naudu 
vecā tilta nojaukšanā. 

Kuldīgā un pagastos notiek dažādi 
pasākumi, daudzu rīkošanu pašvaldība 
atbalsta arī finansiāli. Vai kāds izvērtē, 
kādi tie ir un kurus ir vērts atbalstīt?

– Mums ir bijis daudz iekšēju diskusiju 
un sarunu arī dažādās grupās, piemēram, ar 
uzņēmējiem, deputātiem. Šobrīd meklējam 
risinājumus  un pamatojumu, kā izvērtēt, 
kurus pasākumus atbalstīt. Tūrisma uzņē-
mēji stāsta, ka vasarā, īpaši jūlijā un augus-
tā, pie mums ir ļoti daudz tūristu neatkarīgi 
no tā, vai kāds pasākums notiek vai ne. 
Tāpēc mūsu politika būs atbalstīt vairāk 
pasākumu rudenī, ziemā, agrā pavasarī, kad 
cilvēki tik daudz apkārt nebraukā. Viena no 
jaunām nākamā gada iecerēm ir restorānu 
nedēļa, kad ar īpašu piedāvājumu varētu 
aicināt kuldīdzniekus un viesus no tuvienes 
un tālienes apmeklēt Kuldīgas krodziņus. 
Šogad pierādījās, ka ļoti labs pasākums bija 
teātra festivāls.  

Šogad tika veikta socioloģisko pētīju-
mu centra SKDS aptauja par to, kā 
iedzīvotāji vērtē pašvaldības darbu. Ko 
tas dod Jums kā pašvaldības vadītājai?

– Pašvaldības darbs ir vērsts pirmām 
kārtām uz iedzīvotājiem, kas šeit dzīvo. 
Aptaujas veic, lai sajustu viņu vajadzības. 
Viens ir manas vai kāda cita deputāta iek-
šējās sajūtas, bet otrs – profesionāli veikts 
pētījums. Tas ļauj izdarīt secinājumus par 
situāciju, kādā mēs esam, kādas ir iedzīvo-
tāju primārās vēlmes, un plānot, ko mums 
vajadzētu darīt, uzlabot, ieguldīt, atbalstīt. 

Cilvēku noskaņojumu saprast palīdz 
arī iedzīvotāju sapulces. Pagastos iedzī-
votāji uz tām nāk labprāt, bet, kad mēs 
mēģinājām sapulces rīkot pilsētā, cilvēki 
uz tām nenāca. Tāpēc pilsētā ejam runāties 
uzņēmumos, iestādēs, un šādas sarunas 
kolektīvos izvēršas savstarpēji noderīgas. 
Tiekamies arī ar dažādām iedzīvotāju gru-
pām – senioriem, jauniešiem. Piemēram, šī 
gada sapulcē pensionāru biedrībā “Rumbi-
ņa” tika fiksēti 35 uzdevumi, tos visus arī 
cenšamies risināt.

   
Tikšanās laikā ar uzņēmējiem izska-
nēja aicinājums domāt par dzīvojamo 
fondu jaunajām ģimenēm. Vai pašval-
dība šo jautājumu plāno risināt?

– Tas ir ļoti aktuāls jautājums, jo 
Kuldīgā dzīvojamais fonds daudzviet ir 
nolietojies vai tā ir par maz. Jāatzīst, fi-
nansējuma trūkuma dēļ neesam to līdz šim 
izdarījuši, bet mums ir ieceres un sarunas 
ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, 
ka, iespējams, uzņēmums varētu atjaunot 
dzīvokļus vai arī būvēt kādu daudzdzīvokļu 
māju, kur mēs varētu piedāvāt dzīvokļus 
jaunajiem speciālistiem vai tiem iedzī-
votājiem, kuri gaida rindā uz dzīvokļiem. 
Gribētu arī aicināt uzņēmējus, kuri investē 
Kuldīgā un kuriem ir vajadzīgi darbinieki, 
padomāt par iespējamu ēku būvniecību vai 
atjaunošanu.

No iedzīvotājiem dažkārt izskanējis 
jautājums, vai plānojat turpināt iesāk-
to darbu un kandidēt vasaras sākumā 
gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās?

Vēlēšanas ir kā eksāmens – iedzīvotāji 
tajās ieliek politiķiem atzīmi par paveikto. 
Iedzīvotāji mums ir uzticējuši atbildību 
par to, kā turpmāk attīstīsies mūsu novads. 
Kopā ar komandu esam savu darbu veikuši 
pēc labākās sirdsapziņas. Ja mūsu novada 
ļaudis dos mums iespēju, esam gatavi tur-
pināt iesākto un gādāt par to, lai Kuldīgas 
novadā būtu arvien labāk dzīvot, strādāt un 
audzināt bērnus! 

KrISTĪnE DuĻbInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DambErGa foto



janVārIS
 Kuldīgas 
vieglatlēti-
kas manēžā 
aizvadītas 
sestās sacen-
sības “Kuldī-
gas Katrīnas 
kauss”, kurā 
labots ne tikai 
manēžas, bet 
arī Latvijas 
rekords 300 m 
skrējienā.  

 Apbalvoti novada uzņēmēji un 
amatnieki, kuri aktīvi un godprātīgi 
darbojušies savā nozarē, sekmējot uz-
ņēmējdarbības vides attīstību novadā. 
 Veikti apjomīgi remonti novada 
pašvaldībai piederošajās pagastu 
daudzdzīvokļu mājās, lai būtiski uzla-
botu to tehnisko stāvokli un dzīves vidi 
iedzīvotājiem.
 Pieminot 1991. gada barikāžu 
25. gadadienu, Pilsētas dārzā pulcējās 
gan jaunieši, gan barikāžu dalībnieki, 
lai pie ugunskuriem, malkojot tēju, dalītos atmiņu stāstos par tā laika notikumiem.
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FEbruārIS
 Kuldīgas 
novada Domes 
deputāti 
lēma, ka no 
1. septembra 
pašvaldība 
brīvpusdienas 
nodrošinās no-
vada skolēniem 
līdz 12. klasei 
jeb kopskaitā 
2527 skolē-
niem. 

 Kuldīgas novada pašvaldība Latvijas e-indeksa vērtējumā ieņēma 1. vietu par īpašiem 
nopelniem Latvijas publiskās pārvaldes darba digitalizācijā.
 Kuldīgas novada pašvaldība paraksta līgumu ar SIA “Zaigas Gailes birojs” par ēkas 
Kalpaka ielā 4 atjaunošanas būvprojekta izstrādāšanu. Iecerēts, ka 2018. gadā, atzīmējot 
Latvijas valsts simtgadi, atjaunotajā ēkā durvis vērs Kuldīgas mākslas un radošais kvartāls, 
kurā plānots īstenot starptautiskas mākslinieku rezidenču programmas, rīkot meistarklases, 
radošās darbnīcas, seminārus, izstādes un restaurācijas demonstrējumus.

marTS
 Kuldīgas novada pašvaldība 
un Latvijas Izglītības un zināt-
nes darbinieku arodbiedrības 
Kuldīgas starpnovadu orga-
nizācija noslēdza sadarbības 
līgumu, kas paredz aizsargāt 
novada izglītības iestādes. 

 Ģimeņu balle arī šogad ap-
liecināja, ka ģimene ir mīlestī-
bas galvenā vērtība, pasākumā 
pulcinot 95 ģimenes, bet 35 no 
tām sveicot apaļā kāzu jubilejā.

 Pirmo reizi 
vieglatlētikas 
manēžā notika 
Kuldīgas nova-
da pašvaldības 
organizēta 
Veselības die-
na, kas veltīta 
mācību iestāžu 
darbiniekiem. 

aPrĪLIS
 Atklāja pieminekli Ēvaldam Valteram. Nu 
jau tas iemīļots ne tikai kuldīdznieku, bet arī 
viesu vidū. Paruna vēsta – ja vēlies nodzīvot 
līdz 100 gadiem, jāapsēžas blakus Ē. Valteram 
un jāiemalko tēja.
 Durvis svinīgi vēra restaurētais Kuldīgas 
vecais rātsnams, kas ir valsts nozīmes arhi-
tektūras piemineklis un nozīmīga vecpilsētas 
kultūras mantojuma daļa. Tagad Kuldīga 
lepojas ar diviem vēsturiskiem rātsnamiem. 

 23. aprīlī Kuldīgas novada ļau-
dis piedalījās Lielajā talkā. Šogad 
pilsētā un pagastos talkotāji ar 
atkritumiem piepildījuši vairāk 
nekā 1500 maisu.
  Pavasara palu šovs “Lido 
zivis Kuldīgā” pulcēja ievēroja-
mu apmeklētāju skaitu. Daudzi 
izmantoja iespēju vērot dabas 
fenomenu – lidojošās zivis virs 
Ventas rumbas, vai apmeklēt 
koncertus, izstādes, darbnīcas un 
iegādāties kaut ko no vietējiem 
amatniekiem. 

maIjS
 Emocionālā gaisotnē aizvadīta 
Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas gadadiena; pirmo 
reizi svētku noskaņa tika radīta, 
vairāk nekā 20 vietās uz galdiem 
klājot baltos galdautus. 

 Jau devīto reizi Kuldīgu pie-
skandināja čella skaņas – vairā-
kas dienas pilsētā notika Starp-
tautiskais Kārļa Davidova čellistu 
konkurss.

 Kuldīgas novada pašvaldības “Jauno talantu skola” šogad svinēja piecus gadus. Šeit uz 
nodarbībām reizi mēnesī nāk tie pamatskolas skolēni, kuri padziļināti interesējas par dažādiem 
mācību priekšmetiem.

 Aizvadīts 9. nekomerciālais 
velofestivāls. Pasākums šogad 
pulcēja rekordlielu pozitīvi 
noskaņotu riteņbraukšanas en-
tuziastu – dienas braucienā pie-
dalījās ap 1500 dalībnieku, bet 
nakts – ap 1000. 
  Pārbūvējot Kuldīgas sporta 
skolas ēku un būvējot jaunu 
peldbaseinu, Kuldīgas novada 
Domes vadība, arhitekti, būvnieki 
ēkas sienā īpašā nišā iemūrēja 
kapsulu ar vēstījumu nākamajām 
paaudzēm. 

jŪnIjS
 Jau septīto gadu Mārtiņsalas 
peldvietā pacēla Zilo karogu. 
Šogad labiekārtota arī vide – 
rekonstruēts tiltiņš, atjaunotas 
kāpnes, sakārtoti celiņi un ap-
gaismojums. 
 Pirmo reizi Kuldīgas Ventas 
ielejā un Riežupes dabas parkā 
notika taku skrējiena “Stirnu 
buks” posms, kurā piedalījās 
1700 dalībnieku no 13 valstīm.
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DECEmbrIS
 Sagaidīts brīnumu laiks – 
nosvinēts festivāls “Notici 
brīnumam” un iedegtas gal-
venās pilsētas egles. 
  Priedainē siltumapgādi 
pārņems SIA “Kuldīgas 
siltumtīkli”, turklāt lemts, 
ka nogāzē aiz Priedaines vei-
kala būvēs jaunu katlumāju.
 Atsākts pilnvērtīgs darbs 
Kuldīgas pašvaldības poli-
cijas ēkā Strautu ielā 1, kurā 
pēc remontdarbiem izveido-
ta arī īslaicīgās aizturēšanas 
telpa.

ATSKATS UZ 2016. GADU
jŪLIjS
 Kuldīgas apkārtnē sāka uzņemt Vara Braslas ģimenes filmu “Vectēvs, kas bīstamāks par 
datoru”.

 Ar skanīgām dziesmām 
un skaistām emocijām, go-
dinot lībiešu, kuršu un suitu 
kultūras vērtības, aizvadīti 
Kurzemes Dziesmu svētki. 
 Kuldīgas pilsētas estrādē 
izveidots bērnu rotaļu jeb 
parkūra laukums 12 gadus 
un vecākiem bērniem.
 Pelčos notika pasaules 
latviešu nometne 3x3. Tā 
pulcēja vairāk nekā pu-
stūkstoti dalībnieku, kas 
joprojām cenšas saglabāt 

auGuSTS
 Meiteņu koris “Cantus” Spānijā saņēma divas godalgas – bērnu koru grupā iegūta 
2. vieta, bet sieviešu koru kategorijā – 3. vieta.
 Šogad lustīgi un kustīgi 
seniori tikās 16. starpno-
vadu senioru saietā Ēdolē. 
Pils parkā pulcējās pen-
sionāri no visiem 19 kād-
reizējā Kuldīgas rajona 
pagastiem un pilsētām, kas 
tagad aptver trīs novadu – 
Kuldīgas, Skrundas un 
Alsungas – iedzīvotājus.
  Pilsētas laukumā 3, 
3. stāvā atklāja Bērnu 
un jauniešu centra Teh-
niskās jaunrades centra 
telpas, kurās novada bērni 
un jaunieši var apmeklēt 
dažādu tehnisko pulciņu 
nodarbības. 

SEPTEmbrIS
 Kuldīgas 2. vidusskolā uzsākta rekonstrukcija – tiks sakārtotas un labiekārtotas telpas 
atbilstoši mūsdienu prasībām. Plānots, ka darbi noslēgsies nākamā gada septembrī.
 Jau otro gadu Padures 
pagasts lepojas ar pasāku-
mu “Jautrā mašīntalka”, 
kuru apmeklēja liels skaits 
novada un Latvijas ļau-
žu, lai paši savām acīm 
redzētu īstu kuļmašīnu, 
kas kuļ graudus gluži kā 
sendienās. 
 Kuldīgas novada Do-
mes delegācija viesojās 
sadraudzības pilsētā Gēst- 
hahtē Vācijā, lai sveiktu 
pašvaldības vadību un 
gēsthahtiešus pilsētas 800 gadu jubilejā.
 RPIVA Kuldīgas filiāle svinēja 20 gadu jubileju. Kuldīgas novada pašvaldība ēku 
Kalna ielā 19 nodeva īpašumā bez atlīdzības Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijai.

 Krāšņi un neaizmirstami aizvadīts gada lielākais noti-
kums – divdesmit pirmās “Dzīres Kuldīgā”, kas tradicio-
nāli pulcēja tūkstošiem ļaužu. 

savas saknes un mīl Latviju.
  E. Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas piebūvei 
svinēja spāru svētkus.

 Kuldīgas 11. pusmaratonā sadalītas vairāk nekā 2000 
medaļas pusmaratona, 10 un 5 kilometru, nūjošanas un 
bērnu distances skrējējiem, bet pats galvenais – noskaidroti 
šī gada valsts čempioni pusmaratonā. 

OKTObrIS

 Septītajā Hercoga Jēkaba gadatirgū ar kārdi-
nošām smaržām, garšām un jautru noskaņojumu 
pulcējās amatnieki, mājražotāji, tuvi un tāli viesi. 

 Svinīgi atklāja SIA “Kuldīgas slimnīca” ilgsto-
šas sociālās aprūpes nodaļu jeb jaunu pansionātu, 
tādējādi īstenojot ilgi lolotu sapni par mūsdienīgu 
pansiju Kuldīgas novada vecajiem ļaudīm. 
 Jaunieši izdzīvojuši Karjeras nedēļu, kurā 
guvuši jaunu pieredzi, piedaloties gan radošajās 
darbnīcās, gan pildot Vīnes testu, kas paredzēts 
profesionālās piemērotības noteikšanai, kā arī 
apmeklējot uzņēmumus un iepazīstot to darbu.
 Kuldīgas novada pašvaldība sakārtoja Rumbas 
kiosku, tā nomas tiesības izsolot SIA “Exquisito”. 
Pēc rekonstrukcijas kiosks atguvis vēsturisko 
izskatu un atbilst sākotnējai iecerei ēku veidot 
senlatviskā stilā. 

 Sakārtota Ventspils iela vecpilsētā. Atjaunots 
ne tikai brauktuves un gājēju ietves segums, bet 
izbūvēts arī Ventspils un Gravas ielas krustojums, 
apgaismojuma tīkls, paveikti citi darbi.
  Kul-
d ī g a s 
n o v a d a 
pašvaldī-
ba, sadar-
bo jo t i e s 
ar arhitek-
tiem, pēc 
trīs gadu 
apjomīga darba izveidojusi vienkārši uztveramu 
darba burtnīcu “Kuldīgas vecpilsētas apbūves 
noteikumi attēlos” par apbūves detaļām, faktū-
rām, proporcijām, apjomu tipiem, konstrukcijām, 
tehniski pareiziem risinājumiem vecpilsētas ēku 
saglabāšanai. 
 Topošajā restaurācijas centrā Baznīcas ielā 30 
svinēja spāru svētkus. Bez darbnīcām šeit iekārtos 
arī izstāžu telpu ar mācību klasi. Šajā ēkā varēs 
iepazīties ar izciliem restaurācijas piemēriem, un 
vienlaikus tā kalpos arī tūristu piesaistei.

 Kuldīgā pirmo reizi notika starptautiskais te-
ātra festivāls “Teātris ir visur”. Skatītāju interese 
bija ļoti liela, emocijas vijās no smiekliem līdz 
asarām un neizmērojamām ovācijām. 
 Padures pagasta Deksnē iedarbināta ģimenes 
uzņēmuma “Upeskalni AB” jaunuzceltā kalte, 
tādējādi sperot soli nākamajā attīstības līmenī.
 Leģendu nakts novadā šogad notika divās 
vietās – Pelču pilī un Padures muižā. Abas vēstu-
riskās ēkas pulcēja lielu interesentu skaitu.
  Vārmes zemnieku saimniecības “Ezergai-
ļi” saimnieki Iveta un Dzintars Erdmaņi saņēma 
balvu “Sējējs” kā labākā lauku saimniecība.
 Īvandes baznīca piedzīvoja īpašu svētbrīdi un 
dievkalpojumu par godu 200 gadu jubilejai.

nOVEmbrIS
 Parakstīts līgums par Meistaru ielas izbūvi, 
kā arī Dārzniecības un Siltumnīcu ielas rekons-
trukciju Kuldīgā.
 Kuldīgas novada pašvaldība indeksā atzīta 
par trešo investīcijām draudzīgāko pašvaldību 
reģionālās nozīmes attīstības centru grupā.
 18. novembrī tradicionāli tika godināti cilvēki, 
ar kuriem novads lepojas. Šogad ar Goda balvu 
sveica 15 cilvēkus, kuri veicinājuši tautsaimnie-
cību, izglītību, pārvaldi un kultūru. 
 Beigusies renovācija Pārventas ūdens atvadiem 
un sāngrāvjiem. Pārventas meliorācijas sakārto-
šanas projekts sadalīts sešās kārtās. Šobrīd pabeigta pirmā, kas uzskatāma par svarīgāko.

SIGnETa LaPIŅa, sabiedrisko attiecību speciāliste
EDuarDa DambErGa , SanDra KuZmICKa, IEVaS bEnEFELDES, jura bĒrZIŅa-SOma, 

marEKa GaĻInOVSKa, raIVO buTEnIEKa, arTa GuSTOVSKa foto



6

2016. gada 22. decembris

SPOrTa PaSāKumI DECEmbrĪ un janVārĪ

Novembra beigās pie Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētājas 
Ingas Bērziņas viesojās uzreiz 
divi zelta pāri – Ruta un Alberts 
Kārlis Leimaņi, kuri šogad svin 
smaragda kāzas, un Velga un 
Vilnis Petrēvici, kuriem aprit 
zelta kāzas.

Ruta un Velga sadraudzējušās 
pirms 52 gadiem, kad abas mācījušās 
neklātienē vakara vidusskolā. Velga 
tad vēl nebija precējusies, savukārt 
Rutai jau bijušas divas meitas. Gadu 
no gada draudzības saites kļuvušas 
tikai ciešākas. Kad izveidojušas ģi-
menes, arī vīri atraduši kopīgu valo-
du, jo abi sevi sauc par “sibīriešiem”. 
Kuldīdznieku ģimenes draudzējas 
nu jau pusgadsimta garumā. Kopā 
aizvadītas daudzas svētku reizes – 
svinētas vārda un dzimšanas dienas, 
bērnu jubilejas, Ziemassvētki, Jāņi 
un citi skaisti dzīves notikumi. Arī 
viesošanos Domē abas ģimenes iz-
lēmušas apvienot – Leimaņu pāris, 
kas kāzu jubileju svinēja 28. oktob-
rī, nedaudz pagaidīja, kamēr kāzu 
diena – 19. novembris – pienāk arī 
draugiem Petrēviciem.

Ruta un Alberts Kārlis Leimaņi 
gredzenus mijuši Kuldīgas dzimtsa-
rakstu nodaļā, kas tolaik atradusies 
Liepājas ielā, bet svinības notikušas 
klubā Skolas ielā, un tajās spēlējis 
kultūras nama orķestris. Alberta 

kungs tolaik arī pats darbojies paš-
darbībā – dziedājis kultūras nama 
ansamblī. Ģimenē izaudzinātas divas 
meitas, kuras dāvājušas vecākiem 6 
mazbērnus – trīs mazdēlus un trīs 
mazmeitas. Dzīve vienu no meitām 
aizvedusi uz Itāliju – pie viņas vecāki 
nesen arī paviesojušies, viens no 
mazdēliem izvēlējies dzīvi Anglijā, 
bet pārējie dzīvo dažādās pilsētās 
Latvijā. Leimaņi labprāt apceļo dzim-
to zemi, kopā ar meitas Lailas ģimeni 
iepazīstot dažādas vietas, kur vēl nav 
būts. Viņi saka, ka nevarētu iztikt bez 
sava mazdārziņa. Ģimenei Ābeles 
ciemā netālu no Ventas ir zemes ga-
baliņš ar pašu celtu mājiņu, kur abi 
vasarā ar prieku mitinās, izbaudot 
dabu un skaisto laiku. Rutas kundze 
gādā, lai dārzā arvien ziedētu skaistas 
puķes, bet Alberta kungs labprāt iet 
uz Ventu makšķerēt.

Savukārt Petrēvici iepazīšanās 
dienu skaidri atminas vēl šodien – 
tas noticis 1966. gada 22. februārī. 
“Reiz, nākot no maiņas, pa ceļam 
satiku meiteni – jautru un smaidošu. 
Skatieni sakrita, pasmaidījām, aizgā-
jām katrs savu ceļu. Bet kaut kāda 
dzirkstelīte radās,” atminas Vilnis. 
Pagājis laiks, un Viļņa draugs viņu 
paaicinājis līdzi uz darba izsauku-
mu. Vilnis turpina: “Gāju līdzi, un 
priekšā sēž mana sapņu meitene. 
Nezinu, ko Velga domāja, bet tā 
bija tīrā nejaušība.” Abi iepazinušies 

6. novembrī smaragda kāzu ju-
bileju svinēja kuldīdznieki Velta 
un Arvīds Lagzdiņi. 

Veltas kundze ir no Talsu puses. 
Pēc studijām tolaik tradicionālajā 
sadalē nonākusi strādāt Kabilē – tā 
esot bijusi dzimtajai vietai tuvākā 
iespējamā darbavieta. No Kabiles 
reiz atbraukusi atpūsties uz Kuldīgu 
un ballē iepazinusies ar nākamo 
dzīvesbiedru – kuldīdznieku Arvīdu. 
1961. gada 6. novembrī svinētas 
kāzas. Laulību ceremonija notikusi 
dzimtsarakstu nodaļā Liepājas ielā, 
bet svinības – atjaunotajās Veltas 
kundzes vecvecāku mājās Talsu pusē.

Ģimenē izaudzināti dēli Gun-
tis un Uģis, prieku un lepnumu 

vecvecākiem sagādā arī mazbērni 
Kristaps, Jurģis, Mārtiņš un Katrīna. 
Mazdēli jau pieauguši, izskolojušies 
un sākuši patstāvīgās gaitas, bet 
mazmeita vēl mācās vidusskolā. 
Vecāku un vecvecāku prieks ir sekot 
līdzi, kā bērniem un mazbērniem iet.

Vaicāti par to, kāds ir ilgās laulī-
bas noslēpums, Lagzdiņi teic – sa-
dzīvošana, sarīvēšanās notiekot visu 
mūžu un katru dienu. “Tā ir reti, kad 
esam ļoti vienoti. Bet ir jāpieslīpējas. 
Ģimenē tu nekad neesi pasaules 
naba – jārespektē arī otrs cilvēks,” 
saka Veltas kundze.

Darba gados bijis pierasts būt 
nepārtrauktā kustībā un par kaut ko 
atbildēt, tāpēc, aizejot pelnītā atpū-
tā, nācies domāt, kā aizpildīt savu 

laiku. Veltas kundze, risinot savas 
veselības problēmas, sākusi vingrot 
un ap sevi sapulcējusi domubiedru 
grupiņu. Tā kā veselība viņai vairs 
neļauj vadīt vingrošanas nodarbības, 
šo pienākumu pārņēmusi Rasma 
Zeberliņa. Savukārt Arvīda kungs 
vasarās labprāt palīdz Veltas kundzei 
dārzā – tur vienmēr varot atrast, ko 
darīt. Ģimenes dārzā aug puķes un 
dārzeņi, ražo zemenes, avenes un 
augļukoki. Ziemas mēnešos, kad 
šo darbu sezona beigusies, Arvīda 
kungs ir čakls bibliotēkas apmeklē-
tājs un nododas grāmatu lasīšanai.

KrISTĪnE DuĻbInSKa,
 mārketinga un sabiedrisko attiecī-

bu nodaļas vadītāja
EDuarDa DambErGa foto

Ziemassvētku un gadumijas priekšvakarā tradicionāli 
pie lasītājiem devies žurnāla “Kuldīgas Vēstules” jaunais 
numurs. Tas stāsta par dzimtām, mūziku, patiesu aizrau-
tību un radošām idejām.

Žurnāla decembra numura vāku rotā labākā randiņu vieta 
Kuldīgā – paviljons pie Ventas rumbas. Par to, kā tas palicis 
nemainīgs gadu gaitā un reizē atdzimis, lasiet “Kuldīgas Vēs-
tulēs”. Tāpat sarunājamies ar Kuldīgas slimnīcas vadītāju Ivaru 
Eglīti par viņa dzīves un darba maratoniem, par kūleņiem un 
jokiem. Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Lidija Jansone atklāj 
savu suitenes dabu un stāsta par dzimtas zvaigžņoto segu, bet 
Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jurģis Spulenieks neslēpj, ka 
savai ģimenei nevar solīt miljonu eiro, bet viņam ir sajūta, ka 
te, Kuldīgā, tas miljons arī ir.

Līdzīgi kā Lidijai Jansonei, arī Podnieku ģimenei dzīvi kājām 
gaisā apgrieza ugunsgrēks, tomēr ačgārnais pulkstenis vagoniņā, 
kurā viņi mitinās, joprojām rāda pareizu laiku. To laiku, ko ģimene 
velta visai Valtaiķu sabiedrībai. Tāpat miegam stundas nozog arī 
Anna Orniņa, kuras radošās idejas pārtop unikālās galda spēlēs. 
Starp citu, “Kokmaizīšu” ražojumi nereti ir kārotākās dāvanas 
Ziemassvētkos. Apartamentu saimnieki mums pastāstīja par to, 
kādas ir viņu viesmīlības receptes, bet starp rosīgiem uzņēmējiem 
un draudzēm, kas kopj savus vēsturiskos dievnamus, mēs satikām 
arī mācītāju, kas ar domubiedriem muzicē grupā “Montana” un 
spēlē āzī lecamās dziesmas. Mēs atcerējāmies vērīgo Kursas 
stāstnieku Mārtiņu Kalndruvu un kopā ar fotogrāfu Mārtiņu Sīli 
ieraudzījām Kuldīgu snaužam. Tādi ir mūsu ziemas stāsti par 
Kuldīgas cilvēkiem un dzīvi, kas pašā Kurzemes viducī ir patiesi 
piepildīta, ja vien tu ej darbos ar sirdi un skaiti laiku ar smaidu, 
nevis gaužoties, ka grūti un trūkst atbalsta.

Saglabāt uguntiņu, kas no dzirkstelītes radusies

Zeltkāznieki Velga un Vilnis Petrēvici un smaragda kāzu jubilāri ruta un alberts Kārlis Leimaņi viesojās Kuldīgas novada Domē. 

tuvāk, un no dzirkstelītes iedegusies 
liesmiņa. Kāzas svinētas Rum-
bas pagastā Velgas kaimiņu mājā. 
“Kāzas nebija lielas, svinējām pēc 
senām tradīcijām. Tās bija pieticīgi 
bagātas!” rezumē Vilnis.

Ģimenē izauguši divi bērni – dēls 

un meita. Dēlu dzīves ceļš aizvedis 
uz Vāciju, savukārt meita dzīvo un 
strādā Kuldīgā. Vilnim un Velgai ir 
viena mazmeita.

Petrēvici dzīvo Pārventā, kur 
abiem ir zemīte, pa kuru rušināties, 
kopt puķes un audzēt saknes. Abi 

joprojām cenšas saglabāt to uguntiņu, 
kas reiz no dzirkstelītes radusies.

SIGnETa LaPIŅa,
KrISTĪnE DuĻbInSKa, 

mārketinga un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

EDuarDa DambErGa foto

Sarīvēšanās notiek visu mūžu

Velta un arvīds Lagzdiņi viesojās Kuldīgas novada Domē, kur viņus smaragda kāzu 
jubilejā sveica Domes priekšsēdētāja Inga bērziņa.

Iznākušas jaunās “Kuldīgas Vēstules”

Žurnāls, ko veidojusi izdevniecība “Kurzemes 
Vārds” sadarbībā ar reģiona labākajiem žurnā-
listiem, iznāk ar Valsts kultūrkapitāla fonda un 
Kuldīgas novada Domes atbalstu. 

anDa PŪCE,
 “Kuldīgas Vēstules” galvenā redaktore

Publicitātes foto

26.XII 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts galda tenisā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.XII 11.00 Ziemassvētku turnīrs volejbolā ģimeņu komandām; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
26.XII 11.00 A. Grandberga un J. Vilerta piemiņas turnīrs šahā; 
  KNSS šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
27.XII 10.00 Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā U-10, U-12 grupā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
28.XII 11.00 Kuldīgas NSS Ziemassvētku turnīrs šahā jauniešiem; 
  KNSS šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
28.XII 18.00 Latvijas florbola junioru līga U-19: Kuldīgas NSS – “Kurši”; 
  KNSS halle, Piltenes 25, Kuldīga
29.XII 10.00 Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā U-11 grupā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
29.XII 20.00 Latvijas florbola junioru līga U-19: Kuldīgas NSS – Bauska; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
30.XII 11.00 Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā U-9 grupā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
5.I 20.00 Kurzemes telpu futbola līga: FC “Nikers/ Kuldīga” – 
  FK “Bandava /Priekule”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
7.I 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
8.I 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
8.I 14.00 Latvijas čempionāts Nacionālā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS – Jēkabpils “Juniori/JSS”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
10.I 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības šahā; 
  KNSS šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
13.I 19.00 “Sporta laureāts 2016”; Kuldīgas kultūras centrs, Raiņa iela 21, Kuldīga
14.I 12.00 LVS kauss; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
14.I 18.00 Latvijas 1. līgas čempionāts florbolā: Kuldīga – LU/FS “Masters”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
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2016. gada 22. decembris

novada olimpiāžu un konkursu uzvarētāji
2016. gada 3. novembrī notika novada soci-

ālo zinību konkurss 6. klašu skolēniem “Pa-
gasts–pilsēta–valsts”. 1. vietu ieguva Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas komanda (sk. Saiva 
Peskopa), 2. vietā ierindojās Kuldīgas Centra 
vidusskolas komanda (sk. Larisa Flugrāte), 
bet 3. – Kuldīgas 2. vidusskolas komanda (sk. 
Inga Liepiņa).

Angļu valodas olimpiādē 9. klases sko-
lēniem 9. novembrī piedalījās 34 skolēni 
no visām pilsētas skolām un Ēdoles, Laidu, 
Vilgāles, Turlavas un Vārmes pamatskolas. 
1. vietā – Annija Šīrante (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Līga Lapsa), 2. – Kristers Jakubovskis (V. 
Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Vineta Pērko-
ne), 3. – Renārs Mednieks (Kuldīgas 2. vsk., 
sk. Laila Meirupska). Atzinību saņēma Nanija 
Maurere, Anna Elīza Doniņa, Ģirts Alutis 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. L. Meirupska), Kristaps 
Goldbergs, Kristaps Bergs (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Marita Berķe), Aksels Agris Vēvers 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. Agita Zubriļena), Mariss Matrozis 
(V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. V. Pērkone), 

Judīte Grišāne (Kuldīgas pamatsk., sk. Kris-
tīne Mūrniece), Kristīne Vējkāja (Vilgāles 
pamatsk., sk. Linda Legeza).

Vācu valodas olimpiādē 10.–12. klašu 
skolēniem 23. novembrī piedalījās pieci sko-
lēni no Kuldīgas 2. vidusskolas un Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas.

1. vietā – Aiva Kuršinska, 2. – Marika Kan-
dere un 3. – Edgars Haritons (visi no Kuldīgas 
2. vsk., sk. Selva Rozentāle).

Bioloģijas olimpiādē 8. klases skolēniem 
25. novembrī piedalījās 19 skolēni no visām 
pilsētas skolām un Ēdoles, Laidu, Turlavas, 
Vārmes un Vilgāles pamatskolas. 1. vietā – 
Signe Ozola (Kuldīgas Centra vsk., sk. Sil-
vija Bergmane), 2. – Enija Grēta Fiļippova 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. Ilze Ose), 3. – K. Vējkāja (Vilgāles pa-
matsk., sk. Sandra Junkere). Atzinību saņēma 
Romija Vārpiņa (Kuldīgas 2. vsk., sk. Aivars 
Cīrulis), Amanda Stonkute (V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. Evija Heniņa), Amanda 
Grazde-Grazna (Ēdoles pamatsk., sk. Gunita 
Meiere) un Krista Lange (Vārmes pamatsk., 

sk. Mudīte Sadauska).
Bioloģijas olimpiādē 9.–12. klašu skolē-

niem 25. novembrī piedalījās 42 skolēni no 
visām pilsētas skolām, Ēdoles un Z.A.Meie-
rovica Kabiles pamatskolas. Olimpiādes darbi 
tika vērtēti četrās klašu grupās.

9. klašu grupā 1. vietā – Kārlis Rimaševskis 
(Kuldīgas pamatsk., sk. I. Ose), 2. – Paula Ante 
(V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. E. Heniņa), 
3. – Paula Astiča (Kuldīgas pamatsk., sk. 
I. Ose). Atzinību saņēma Monta Tetere (Ēdoles 
pamatsk., sk. G. Meiere), Kristofers Rolands 
Kangīzers (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. 
E. Heniņa) un Paula Tīruma (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. S. Bergmane).

10. klašu grupā 1. vietā – Andrejs Štrāls, 
2. – Marta Pūpola (abi no Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. I. Ose), 3. – Alise 
Opmane (Kuldīgas Centra vsk., sk. S. Berg-
mane).

11. klašu grupā 1. vietā – Anna Kricka 
(V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. I. Iesalniece), 
2. – Laura Balandiņa (Kuldīgas 2. vsk., sk. 
A. Cīrulis), 3. – Ēriks Pētersons (Kuldīgas 

Centra vsk., sk. S. Bergmane).
12. klašu grupā 1. vietā – Grēta Smirnova 

(V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. I. Iesalnie-
ce), 2. – Anete Kramēna (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. S. Bergmane), 3. – Inga Birzniece 
(V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. I. Iesalniece). 
Atzinību saņēma Ēriks Rudziks (V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. I. Iesalniece).

Krievu valodas olimpiādē 10.–12. klašu 
skolēniem 7. decembrī piedalījās 21 skolēns 
no visām novada vidējās izglītības iestādēm un  
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma. 
1. vietā – Andrejs Štrāls (Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vsk., sk. Inna Zarubina), 
2. – Linda Bliska un 3. – Oskars Šēlis (abi no 
Kuldīgas 2. vsk., sk. Irina Stikuta). Atzinību 
saņēma Alise Upeniece (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Aina Stepēna), Agrita Cimermane 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. I. Zarubina) un Agnese Gūtmane (V. Plū-
doņa Kuldīgas ģimn., sk. Natalia Rozentale). 

LILITa maČTama, 
Izglītības nodaļas speciāliste 

KuLDĪGaS nOVaDa PašVaLDĪba 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

PāRDOD
atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

nekustamo īpašumu – dzīvokli Dārza ielā 10-3, Kuldīgā, kadastra Nr. 62019003285. 
Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 24,0 m2 un kopīpašuma 
240/1849 domājamās daļas, t. sk., no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 
62010080180001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180002 un zemes-
gabala ar kadastra apzīmējumu 62010080180 ar platību 1054 m2. 
Nosacītā cena – 1200 EUR, drošības nauda – 120 EUR, reģistrācijas maksa –15 
EUR, izsoles solis – 120 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 9. janvārī plkst. 13.00. Dalībnieku reģistrācija no 
sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 6. janvārim plkst. 11.00;

nekustamo īpašumu – dzīvokli Dārza ielā 10-6, Kuldīgā, kadastra Nr. 62019003286. 
Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 25,5 m2 un kopīpašuma 
255/1849 domājamās daļas, t. sk., no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 
62010080180001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180002 un zemes-
gabala ar kadastra apzīmējumu 62010080180 ar platību 1054 m2. 
Nosacītā cena – 1200 EUR, drošības nauda – 120 EUR, reģistrācijas maksa – 15 
EUR, izsoles solis – 120 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 9. janvārī plkst. 13.30. Dalībnieku reģistrācija no 
sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 6. janvārim plkst. 11.00;

nekustamo īpašumu – dzīvokli Dārza ielā 10-7, Kuldīgā, kadastra Nr. 62019003287. 
Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 25,5 m2 un kopīpašuma 
255/1849 domājamās daļas, t. sk., no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 
62010080180001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180002 un zemes-
gabala ar kadastra apzīmējumu 62010080180 ar platību 1054 m2.
Nosacītā cena – 1200 EUR, drošības nauda – 120 EUR, reģistrācijas maksa –15 
EUR, izsoles solis – 120 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 9. janvārī plkst. 14.00. Dalībnieku reģistrācija no 
sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 6. janvārim plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašval-
dības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63350007, 
63323738, 26459091, e-pasts:  VIKTORS.GOTFRIDSONS@KULDIGA.LV.

KuLDĪGaS nOVaDa PašVaLDĪba 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

PāRDOD
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

nekustamo īpašumu – dzīvokli “Dimanti”-2, Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas 
novadā, kadastra Nr. 62589000083. Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis ar kopējo 
platību 85,3 m2 un kopīpašuma 853/3566 domājamās daļas, t. sk., no dzīvojamās ēkas 
ar kadastra apzīmējumu 62580070301001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
62580070301 ar platību 0,15 ha. 
Nosacītā cena – 800 EUR, drošības nauda – 80 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, 
izsoles solis – 80 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baz-
nīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 9. janvārī plkst. 14.30. Dalībnieku reģistrācija no 
sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 6. janvārim, plkst. 11.00;
 
nekustamo īpašumu – dzīvokli “Dimanti”-6, Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas 
novadā, kadastra Nr. 62589000082. Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis ar kopējo 
platību 68,2 m2 un kopīpašuma 682/3566 domājamās daļas, t. sk., no dzīvojamās ēkas 
ar kadastra apzīmējumu 62580070301001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
62580070301 ar platību 0,15 ha. 
Nosacītā cena – 700 EUR, drošības nauda – 70 EUR, reģistrācijas maksa – 150 
EUR, izsoles solis – 70 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 9. janvārī plkst. 15.30. Dalībnieku reģistrācija no 
sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 6. janvārim plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašval-
dības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63350007, 
63323738, 26459091, e-pasts: VIKTORS.GOTFRIDSONS@KULDIGA.LV.

Publisko iepirkumu komisijā novembrī pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma 
pieņemšanas 
datums

Uzvarētājs

Atklāts konkurss “Būvprojekta “Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu 
un telpu pārbūve un atjaunošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” izstrāde un 
autoruzraudzība”

15.11.2016. SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”; 64 600 EUR 
bez PVN

Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas, vēsturiskās izpētes 
un fotofiksācijas izstrāde Kalpaka un Liepājas ielas kvartāla teritorijai 
Kuldīgā

15.11.2016. Kristīne Veinberga; 7300 EUR bez PVN

Augstlēkšanas paklāju iegāde Kuldīgas novada sporta skolai 15.11.2016. SIA “Rantzows sport” 5728,50 EUR bez PVN

Degvielas iegāde V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām 24.11.2016.
SIA “Neste Latvija”; 5783,50 EUR bez PVN (pastāvīgā 
atlaide vienam litram dīzeļdegvielas 0,058 EUR un 
benzīnam 95E 0,058 EUR)

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde Vilgāles pamatskolai 2017. 
gadam 24.11.2016. SIA “Baltimar VT”; 12 570 EUR bez PVN 

Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas pakalpojumu 
sniegšana 24.11.2016. SIA “ZZ Dats”; 6992,88 EUR bez PVN

Piena un piena produktu piegāde V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai 
Piltenes ielā 25, Kuldīgā 24.11.2016. AS “Tukuma piens”; 18 260,10 EUR bez PVN

Līdz 25. decembrim SVĒTKu LaIKS Kuldīgā
Kuldīgas Rātslaukumā Ziemassvētku tirdziņš

Aicinām iegriezties ziemīgi zaigojošajos stikla namiņos
Lielākajā namiņā savu preci piedāvās 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība “Kuldīgas labumi”, bet mazākajā 
tirgotāji un prece ik dienu būs cita.
TIrDZIŅa Darba LaIKS:
Piektdien, 23. decembrī, 12.00–18.00
Sestdien, 24. decembrī, 10.00–15.00
Svētdien, 25. decembrī, 12.00–15.00

Vecā rātsnama darbnīca pieaugušajiem
Jaunas prasmes apgūt nekad nav par vēlu! 
Tikai par vienu eiro! 24. decembrī par 0,50 
EUR, bet 25. decembrī – bez maksas!
Piektdien, 23. decembrī, 16.00–18.00 – 
dāvanu saiņošana kopā ar Dainu Girvaiti
Sestdien, 24. decembrī, 12.00–15.00 – 
laimes liešana kopā ar Liju Niedru 
Svētdien, 25. decembrī, 12.00–15.00 – 
svētki mūsmājās. Karamelizēto ābolu un karsto 
dzērienu darbnīca

rūķu pils “Divas spices” rātslaukumā
Piektdien, 23. decembrī 
16.00 – Rūķa āra sporta studija
17.00 – muzikāla pasaka “Ziemassvētku vecīša 

cimdiņš”. Pasaku stāsta pasaku Burvis – Jānis 
Skanis, dzied un spēlē pelīte Pīka – Samanta 
Tīna un galma āksts Punktiņš – Atis Auzāns

Sestdien, 24. decembrī
12.00 – “Rūķi rūķojas”
12.30 – spēlē “Rūķu duets”
13.00 – lielais “Laimes rats”
14.00 – cirka “Beztemata” Ziemassvētki ar 
Rūķelfiem

Svētdien, 25. decembrī (12.00–14.00)
12.00 – Rūķa dzimšanas dienas svinības. 
Ciemos nāk radošās apvienības “Pasaku 
nams” Rūķu meitenes un sniegavīrs Olafs

rŪķa ISTaba Liepājas ielā 3, Kuldīgā
Rūķa istabā ielūkoties, piesēst un vēstuli 
uzrakstīt varēsiet par baltu velti, bet darbu 
steigas pārņemto Rūķi, viņa draugus, 
Rūķa māmiņu, vecmāmiņu, krustmātes un 
Ziemassvētku vecīti sastapsiet tikai laimīgajās 
stundās.
Tad gan ņemiet līdzi 50 centus un nāciet tos 
satikt!

Istabā omulīgi sprakšķēs krāsns, kūpēs tēja 
un smaržos piparkūkas, bet jūs varēsiet 
apskatīt, kā īsti viņi tur dzīvo, kā notiek dāvanu 
gatavošana un kopīgi apgūt svarīgākās rūķu 
zinības.

IELāGOJIET!
rŪķa DZImšanaS DIEnaS SVInĪbaS 
svētdien, 25. decembrī, 12.00 Rātslaukuma 
Rūķu pilī

rŪķa ISTabaS Darba LaIKS: 
darbdienās no 11.00 līdz 18.00,
sestdienās, svētdienās un svētku dienās no 
12.00 līdz 14.00,
pirmdienās Rūķa istaba būs ciet!
Laimīgās stundas:
Piektdien, 23. decembrī, 16.00–18.00 –  
Pasaku rūķa noslēpums
Sestdien, 24. decembrī, 12.00–14.00 – 
Rūķis pošas svētkiem  

Ieejas kartes noteikti saglabājiet, jo 
25. decembrī – Rūķa dzimšanas dienā – tās 
jums var sagādāt pārsteigumus.

“Kuldīgas siltumtīkli” saņem balvu 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Kaspars Ger-
hards un Valsts vides dienesta 
(VVD) ģenerāldirektore Inga 
Koļegova 7. decembrī, godinot 
Latvijas zaļākos uzņēmumus un 
pašvaldības, pasniedza “Zaļās 
izcilības balvu 2016”, ko saņēma 
arī SIA “Kuldīgas siltumtīkli”.

Kuldīgas novada pašvaldības 
kapitālsabiedrība balvu saņēma par 
vides aizsardzības normatīvo aktu 
prasību ievērošanu un pašiniciatīvu 
ietekmes uz vidi samazināšanā. SIA 
“Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekš-
sēdētājs Artis Roberts ir pateicīgs 

par novērtējumu un, strādājot arī 
turpmāk, īpašu uzmanību pievērsīs 
vides aizsardzībai. Svinīgajā balvas 
pasniegšanas pasākumā piedalījās 
A. Roberts un “Kuldīgas siltumtīk-
lu” inženieris Juris Hofmanis.

“Zaļās izcilības balva” ir Valsts 
vides dienesta izveidots  apbalvo-
jums uzņēmumiem un pašvaldībām, 
kas visaugstākajā līmenī ievēro 
vides aizsardzības normatīvo aktu 
prasības, kā arī pēc savas iniciatī-
vas īsteno pasākumus, lai mazinātu 
to darbības ietekmi uz vidi. Zaļā 
uzņēmuma un pašvaldības statuss 
tiek piešķirts uz trim gadiem. “Zaļās 
izcilības balva” šogad tika pasniegta 

otro reizi.
VVD ģenerāldirektore I. Koļego-

va sacīja: “Šis ir gada sirsnīgākais 
Valsts vides dienesta pasākums, kurā 
pateicamies uzņēmumiem, kas, savus 
ikdienas darbus veicot, padara vairāk 
nekā normatīvajos aktos noteikts. Šī 
ir balva, kurai uzņēmumi paši ne-
piesakās. Tos izraugāmies, vērtējot 
ikvienu sadarbības partneri pēc kri-
tērijiem. Līdz ar to daudziem balvas 
ieguvējiem tas ir pārsteigums.”

Kopumā tika pasniegtas 22 bal-
vas piecās nominācijās.

anITa ZVInGuLE, 
KKP sabiedrisko attiecību 

speciāliste



Darba dienās – EUR 2,60; brīvdienās un svētku dienās – EUR 3.  
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas.
KKC Kuldīgā, Raiņa ielā 21. Tālrunis 29542242.

KInO aFIša

U – bez vecuma ierobežojuma; 7+ – līdz 7 g. v. neiesakām; 12+ – līdz 12 g. v. neiesakām; 
16+ – līdz 16 g. v. neiesakām; 18+ – līdz 18 g. v. aizliegts

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

2016. gada 22. decembris

IESPĒja rEZErVĒT VIETaS uZ KInO SEanSIEm darba dienās 9.00–18.00, 
brīvdienās – stundu pirms pirmā kino seansa pa tālruni 29542242.

P. 23.XII 17.30 rOGuE OnE: ZVaIGŽŅu
O. 27.XII 19.00 Karu SāSTS
C. 28.XII 19.00 2016, ASV, ilgums 2’13
   Zinātniskā fantastika, 12+

P. 23.XII 15.00 DZIEDI
P. 26.XII 16.00 2016, ASV
O. 27.XII 14.00 Ilgums 1’50
O. 27.XII 16.30 Animācijas ģimenes filma, mūzikls
T. 28.XII 14.00  Filma dublēta latviešu valodā
T. 28.XII 16.30  U

P. 30.XII 18.00 SVInGErI
P. 30.XII 20.00 2016, Latvija
P. 2.I 19.30 Ilgums 1’25
O. 3.I 18.00 Komēdija
O. 3.I 20.00 16+
T. 4.I 20.00  
C. 5.I 18.00  
C. 5.I 20.00
Sv. 8.I 17.00
T. 11.I 18.00
C. 12.I 20.00

P. 6.I 17.30 La La LanD: KaLIFOrnIjaS SaPŅI
Sv. 8.I 14.30 2016, ASV, ilgums 2’08
O. 10.I 17.30 Romantiska komēdija, mūzikls
T. 11.I 20.00 12+

P. 6.I 20.00 aSSaSIn’S CrEED: SLEPKaVaS
Sv. 8.I 19.00 KODEKSS
O. 10.I 20.00 2016, ASV, Francija, ilgums 1’48, 12+
C. 12.I 18.00 Asa sižeta piedzīvojumu filma, fantāzija

Svētdien, 25. decembrī, 12.00 Rātslaukumā, Rūķu pilī – rūķa dzimšanas dienas 
svinības. Rūķis visus savus draugus, kuri veselu mēnesi čakli ķimerējušies Rūķa istabā, 
apguvuši svarīgākās zinības, aicina uz dzimšanas dienas svinībām Rūķu pilī. Būs rotaļas 
kopā ar radošās apvienības “Pasaku nams” Rūķu meitenēm un sniegavīru Olafu, dzimša-
nas dienas kliņģeris un pārsteiguma balvas centīgākajiem Rūķa istabas “Laimīgo stundu” 
apmeklētājiem. Ieeja bez maksas.

Pirmdien, 26. decembrī, 15.00 Kuldīgas kultūras centrā – Ziemassvētku eglīte 
bērniem. 

Pirmdien, 26. decembrī, 18.00 Kuldīgas kultūras centrā – kamerkora “rāte” koncerts 
“Izdziedi Ziemassvētkus!” Ieejas maksa – piparkūka sev un draugam.

Sestdien, 7. janvārī, 17.00 Kuldīgas kultūras centrā – jauniešu deju kolektīvu kon-
certs “jaungada kokteilis”. Piedalās: JDK “Vizbulīte” (Sigulda), JDK “Teiksmas studija” 
(Rīga), JDK “Vēja zirdziņš” (Jelgava), JDK “Dzīpars” (Rīga), TDA “Zelta sietiņš” (Rīga), 
TDA “Kursa” (Saldus), TDA “Venta” (Kuldīga). Ieeja – 1 EUR.

Trešdien, 18. janvārī, 19.00 Kuldīgas kultūras centrā – humora izrāde “made in 
Latvija”. Režisors – Mārtiņš Egliens, lomās: Ivars Kļavinskis, Mārtiņš Brūveris, Marģers 
Eglinskis, Kristians Kareļins, Aija Dzērve, Mārtiņš Egliens. Biļetes KKC kasē un www.
bilesuparadize.lv. Ieeja – 8, 10, 12 EUR.

Sestdien, 21. janvārī, 18.00 Kuldīgas kultūras centrā – deju kolektīvu koncerts. 
Ieeja – 1 EUR.

Kā ierasts – Ziemassvētku laiks, 
gada tumšākais laiks, pie mums 
atnāk ar gaišām domām un siltumu 
sirdī. Vārmes pamatskolā šis svētku 
gaidīšanas laiks ir arī saspringts 
darba cēliens.

Līdzīgi kā rūķi darbojas Ziemas-
svētku vecīša darbnīcā, tā mūsu sko-
las saime čakli strādā, lai gatavotos 
svētkiem – rotātu skolu svētku ietēr-
pā, gatavotu dāvanas un koncertu, ar 
ko iepriecināt vecākus, draugus un 
visus pagasta cilvēkus. Šajā procesā 
ir iesaistīti visi – skolēni, skolotāji, 
skolas tehniskie darbinieki un ve-
cāki. Audzēkņi gatavo rotājumus 
skolas logiem un dekorus, pušķo 
egles, vecāko klašu skolēni svētku 
tērpā ietērpj skolas vestibilu, zāli un 
foajē logu. Savu padomu un idejas 
sniedz vecāki un skolotāji. Katru 
dienu skolas un bērnudārza telpas 
piepilda Ziemassvētku dziesmas un 
dejas, lai tās svētku koncertā izska-
nētu  ar patiesu siltumu un prieku. 
Nu jau vairākus gadus tiek veidots 
īpašs svētku uzvedums, kurā pieda-
lās skolas interešu izglītības pulciņu 
dalībnieki – koru un ansambļa dzie-
dātāji, tautisko deju kolektīvi, sporta 
deju dejotāji un skolas teātra pulciņa 
dalībnieki. Droši varu teikt, ka šie 
mūsu skolā ir paši gaidītākie svētki, 
kas atnāk ne tikai ar dāvanām gan 
lieliem, gan maziem, bet ir īpaši ar 
to vārdos neizsakāmo prieku un iz-
jūtām, ko sniedz kopīgā darbošanās.

Šogad pirmssvētku nedēļa bija 
īpaša, jo uzņēmām skolā ciemiņus 
– projekta “Ready!....Steady!...Life! 
A healthy Lifestyle programme” 
sadarbības partnerus no Francijas, 
Spānijas, Grieķijas, Ungārijas, Itā-
lijas un Polijas – kopā 24 skolēnus 
un 12 skolotājus. Nedēļas garumā 
kopā strādājām un darbojāmies, 
apmeklējām maizes ceptuvi “Lāči”, 
saimniecību “Mazsālijas”, bijām 
Rīgā un Kuldīgā. Esam gandarīti, ka 
viesiem patika mūsu mazā Kuldīga 
un Vārmes pagasts; ka varam nest 
savas skolas vārdu arī plašajā pa-
saulē un esam pilnvērtīgi sadarbības 
partneri ārzemju kolēģiem. Gribu 
teikt paldies mūsu audzēkņu ģime-
nēm, kas uzņēma pie sevis projekta 
partneru skolēnus un rūpējās par 
viņiem ar patiesu sirsnību un gādību. 
Atvadoties no jauniegūtajiem drau-
giem, daudzu acīs bija asaras. Kopā 
pavadītais laiks satuvināja gan sko-
lēnus, gan skolotājus. Šis projekts ir 
ļoti nozīmīga pieredze mums visiem 
– bērniem, pedagogiem, vecākiem.

Ceru, ka arī nākamais gads mūsu 
skolas saimei būs tikpat notikumiem 
bagāts un darbīgs kā aizejošais. Lai 
katrā ģimenē ienāk svētku prieks un 
gandarījums par veiksmīgi aizvadītu 
darba cēlienu!

ĒDOLĒ
23. decembrī 19.30 skolas sporta zālē – 

Ziemassvētku turnīrs strītbolā. Komandā 
3+1 spēlētāji. Papildu informācija pa tālr. 
22340597.

31. decembrī 22.00 kultūras namā – 
Vecgada balle ar Jaunā gada salūtu. 
Spēlē Ilmārs un draugi no Talsiem. Ie-
eja – iepriekšpārdošanā 3 EUR, ģimenei 
(2 pieaugušie un 2 bērni) – 5 EUR, Vecgada 
vakarā – 4 EUR. Var rezervēt galdiņu.

GuDEnIEKOS
Līdz 31. janvārim Gudenieku kultūras 

namā – Daces Nastevičas eņģeļu kolek-
cijas izstāde.

ĪVanDĒ
24. decembrī 15.45 Īvandes baznīcā – 

muzicēs saksofonisti un dziedātāji Stellas 
Pavlovičas vadībā; 16.00 – Ziemassvētku 
dievkalpojums. Kalpos Mārtiņš Burke-Bur-
kevics.

29. decembrī 21.00 Īvandes muižā – 
svētku karnevāls – balle. Spēlē Banchiks, 
ieeja – 3 EUR.

Bibliotēkā – var apskatīt un iegādāties 
Janas Gulbes rokdarbus un dzijas.

KurmāLĒ
23. decembrī 19.00 pagasta pasākumu 

zālē – Kurmāles amatierteātra un sieviešu 
vokālā ansambļa dzejas izrāde “Uguntiņa” 
pēc Broņislavas Mārtuževas dzejas motī-
viem. Pēc koncerta pie Ziemassvētku egles 
aicināti pagasta pašdarbnieki.

26. decembrī 11.00 Kuldīgas kultūras 
centrā – pie Ziemassvētku eglītes aicināti 
Kurmāles pagasta pirmsskolas vecuma 
bērni. Liepājas leļļu teātra izrāde “Lācēna 
Ziemassvētki”. Izrādes varoņi bērniem 
dāvinās saldumu tūtes.

31. decembrī 22.00 pagasta pasākumu 
zālē – Jaungada karnevāls. Spēlēs grupa 
“Saulvējā”. Ieeja – 4 EUR; ja tērpsies mas-
kā, zem kuras nav atpazīstams tās nēsā-
tājs – ieeja brīva; pusnaktī “Pagastmājas” 
pagalmā – Jaungada salūts.

Pagasta izstāžu zālē – TTMS “Kuldīgas 
palete” gleznas; no 6. janvāra – Mudītes 
Sadauskas rokdarbi.

Vēstures istabā – izstāde par skolām 
Kurmālē, sākot no 19. gs.

LaIDOS 
23. decembrī 22.00 Laidu skolas sporta 

zālē – Ziemassvētku balle kopā ar grupu 
“Sapņu pietura”. Dalības maksa – 3 EUR.

7. janvārī 10.00 “Bitītē” – spēlēsim 

riču-raču. Pieteikšanās līdz 4. janvārim pa 
tālr. 29925202.

20. janvārī 9.30 Sermītes bibliotēkā – 
Bērnu žūrijas noslēguma pasākums.

20. janvārī 17.00 “Bitītē” – filma “Tēvu 
barikādes”, ieeja bez maksas.

21. janvārī 10.00 Sermītes interešu 
centrā – spēlēsim riču-raču. Pieteikšanās 
līdz 18. janvārim pa tālr. 29925202.

27. janvārī 9.30 Sermītes bibliotēkā – 
literatūras stunda b/d audzēkņiem – dzej-
nieka Vitauta Ļūdēna daiļrade.

PaDurĒ
26. decembrī 11.00 Deksnes pasākumu 

zālē – Ziemassvētku vecītis un draugi gaidīs 
Padures pagastā deklarētos pirmsskolas 
vecuma bērnus (1–6 g. v. ieskaitot).

29. decembrī 14.00 pulcēšanās pie 
bibliotēkas – bērni aicināti doties kopīgā 
pārgājienā uz mežu, rotāt eglīti un jautri 
pavadīt laiku. Līdzi ņemt dārza veltes, kuras 
iecienījuši meža zvēri.

Izstādes Padures pagasta bibliotēkā – 
Vijas āķītes adījumi un Dzidras Strigunas 
keramika; Kuldīgas Alternatīvās sākumsko-
las Padures filiāles sešgadīgo audzēkņu 
radošo darbu izstāde; līdz janvāra beigām 
“Novadniekam Mārtiņam Kalndruvam – 
100!”.

PELČOS
25. decembrī 12.00 Pelčos pie Pa-

gastmājas un 14.00 ābeļciemā, Klusās 
ielas galā pie priedītēm – Ziemassvētku 
jampadracis.

30. decembrī 21.00 tautas namā – 
Vecgada balle. Spēlēs “Naktsputni”. Ieeja 
bez maksas.

Decembrī bibliotēkā – ISSP (Starptau-
tiskās fotogrāfijas vasaras skolas) Pelču 
iedzīvotāju darbnīcas “Pelču leģendas” 
dalībnieku darbu izstāde; virtuālā izstāde 
“Jaunākās grāmatas Pelču bibliotēkā”.

6. janvārī 16.00 “Pagrabiņā” – tematiska 
pēcpusdiena Zvaigznes dienas noskaņās.

20. janvārī 17.00 pie tautas nama – 
atmiņu ugunskurs 1991. gada barikāžu 
atcerei.

rEnDā
27. decembrī 16.00 kultūras namā – Zie-

massvētku vecītis gaidīs Rendas pagastā 
dzīvojošos un deklarētos bērniņus (līdz 5 
g. v. ieskaitot) kopā ar vecākiem, brāļiem 
un māsām, lai parotaļātos un noskatītos 
leļļu teātra “Tims” izrādi “Sniegavīram 
dzimšanas diena būs”. Neaizmirsti iemā-

cīties dzejolīti!
Līdz 30. decembrim bibliotēkā – Mudītes 

Martinovas gleznu izstāde.
18. janvārī kultūras namā – kino va-

kars: 16.00 filma “Polārlācis Norms”, ieeja 
1 EUR; 18.00 filma “Melānijas hronika”, 
ieeja 2 EUR.

rumbā
23. decembrī 13.00 un 14.00 Ventas 

ciema “Bukaišos” –“Mazo bērnu eglīte”. 
Ierašanās ar ielūgumiem.

23. decembrī 19.00 Ventas ciema “Bu-
kaišos” – Ziemassvētku koncerts. Uzstāsies 
pagasta bērni ar muzikāliem priekšnesu-
miem un Rumbas pagasta teātris ar izrādi 
“Kazlēni un vilks Ziemassvētkos”.

Decembrī Rumbas pagasta pārvaldes 
nama zālē – pagasta bērnu veidota izstāde 
“Leduspuķe manā logā”.

SnĒPELĒ
25. decembrī 14.00 Snēpeles luterāņu 

baznīcā – svētku dievkalpojums un koncerts 
“Ziemassvētku stāsts”.

29. decembrī 17.00 kultūras namā – 
svētku eglīte pagasta pirmsskolas ve-
cuma bērniem “Gražīgais Ziemassvētku 
vecītis” (bērnu deju kolektīva sagatavota 
izrāde ar dejošanu un dziedāšanu). Svēt-
ku paciņas saņems tikai pagastā dekla-
rētie un pastāvīgi dzīvojošie bērni, bet ir 
iespēja piedalīties un paciņas saņemt arī 
Snēpelē nedzīvojošiem bērniem. Intere-
sentiem sazināties pa tālruni 27843792.

Līdz 30. decembrim bibliotēkā – Kārļa 
Dazarta gleznu izstāde.

Snēpeles bibliotēka uzsāk Latvijas 
jubilejai veltītu izstāžu ciklu “Simts soļi līdz 
simtgadei”, kura ietvaros iedzīvotāji aicināti 

nelielās izstādēs parādīt savus vaļasprie-
kus, kolekcijas, interesantās nodarbes. 
Cikla pirmais solis – līdz 30. decembrim – 
snēpelnieces Sandras Vanagas darināto 
leļļu izstāde.

TurLaVā
25. decembrī 22.00 kultūras namā – 

Ziemassvētku balle.
26. decembrī 12.00 kultūras namā – 

Ziemassvētku vecītis gaidīs ciemos pašus 
mazākos.

28. decembrī 12.00 bibliotēkā – iespēja 
piedalīties minikonkursos, pārbaudīt at-
jautību, radoši izpausties “Pozitīvi! Zinoši! 
Atjautīgi! Radoši!”.

Decembrī bibliotēkā – grāmatu izstāde 
“Ziemas Saulgrieži”; PII “Lāčuks” radošo 
darbu izstāde “Mana Latvija”; Lienes Eler-
tes rokdarbu izstāde “Lina darinājumi”; līdz 
12. janvārim mākslinieces Ivetas Fogeles 
grafika “Dievs. Daba. Pasaule”; līdz 27. jan-
vārim – vēlējumu siena “Iepiko vēlējumu!”; 
no 12. janvāra līdz 9. februārim – Kabiles 
pagasta mākslas pulciņa darbu izstāde 
“Dabas meistardarbnīca”.

12. janvārī 12.00 bibliotēkā – Iveta 
Fogele. “Vienkāršas zināšanas par dzīvi”. 
Zvaniņu meditācija. Iepriekš pieteikties 
Turlavas bibliotēkā pie Sandra Brantevicas, 
tālr. 25474017.

VārmĒ
31. decembrī 22.00 sporta hallē – Jaunā 

gada sagaidīšanas balle visai ģimenei. 
Muzicēs grupa “J2”. Ieejas biļete – 3 EUR 
(no 16 g. v.), 1 EUR (no 7 līdz 15 g. v.). Līdz 
16 g. v. ieeja kopā ar vecākiem.

Līdz 29. decembrim bibliotēkā – Kris-
tīnes Bēricas dabas skatu gleznu izstāde.

Prieku dod 
kopīga 

darbošanās

DaIGa LaPČInSKa, Vārmes pamatsko-
las direktore


