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šajā numurā

Rīko Ziemassvētku 
konkursu 
> 3. lpp.

Tuvojas FIA Eiropas 
rallija čempionāts
> 7. lpp.

Uzņēmēju un amatnieku 
Gada balvas pretendenti
> 4. lpp.

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

VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas 1. vietnieks

Spītējot vējam un lietum, 5. de-
cembrī ar dejām un dziesmām 
tika iedegta pilsētas galvenā 
egle Rātslaukumā un aizvadīts 
12. ziemas festivāls „Notici brī-
numam”.

Jau no paša rīta pilsētā bija jūtama 
rosība – tirgotāji gatavojās Ziemas-
svētku tirdziņam. Ap pusdienlaiku 
Liepājas ielu sāka piepildīt kuldīdz-
nieki un viesi. Salavecītis laipni 
sagaidīja ikvienu ar sveicieniem un 
laba vēlējumiem. Lai arī laikapstākļi 
nelutināja, aktīvie tirgotāji piesaistīja 
garāmgājēju uzmanību. Bija padomāts 
arī par svētku noformējumu –  kāds 
bija izdekorējis pārdošanas stendu, 
kāds pat sarūpējis īpašu tērpu, jo ielās 
varēja sastapt elfus, rūķus un meža 
zvērus. Tirdziņā ko noderīgu varēja 
atrast ikviens – sākot ar gardiem kū-
pinājumiem, meistaru darinājumiem, 
dažādiem nieciņiem un rotām un bei-
dzot ar lieliskām dāvanām, ar kurām 
iepriecināt savus mīļos.

Kā jau īstos svētkos, rūķi bija 
sarūpējuši pārsteigumus arī pašiem 
mazākajiem apmeklētājiem. Visas 
dienas garumā ikviens tika aicināts 
paciemoties Rūķa istabā, kurā notika 
lielā vēstuļu rakstīšana. Savukārt uz 
skatuves – Rūķa viesistabā – skaistas 
Ziemassvētku melodijas spēlēja rūķu 
orķestris un zvanu ansamblis. Tāpat 
varēja vērot dažādus priekšnesumus 
par Ziemassvētku tēmu, kuros rūķi 
iesaistīja pasākuma mazākos apmek-
lētājus kopā ar vecākiem un rūķu 
orķestra pavadījumā devās jautrās 
rotaļās un dejās. Savukārt jaunākās 
ziņas, tirgus apskatus un sirsnīgus ap-
sveikumus raidīja Rūķu TV.  Sportis-
kākie pasākuma apmeklētāji pierādīja 
savas spējas rūķu āra sporta studijā, 
kurā varēja aplūkot arī eksotiskus 
ziemas braucamrīkus.

Svētku kulminācija bija lielās egles 
iedegšana Rātslaukumā. Salavecītis, 
rūķu orķestra pavadīts, uz eglītes ie-
degšanu īpaši noformētās „kamanās” 
ieradās kopā ar Kuldīgas novada Do-
mes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu. Viņa 
uzrunāja kuldīdzniekus un viesus: 
„Šajā svētdienā iedegsim adventes 
vainagā otro svecīti. Advente latīņu 
valodā nozīmē „atnākšana”, bet mēs 
ar to saprotam daudz vairāk. Tas ir arī 
laiks, kad gaisma uzvar tumsu mūsos 
un visur apkārt. Es jūs aicinu – iesim 
kopā gaismas ceļu!” Un tad –  ar ovā-
cijām, saucot „Eglīt, eglīt, iededzies”, 

Iedegta galvenā pilsētas egle

P.	 11.XII	 12.00	–	19.00	 Skolēnu	Ziemassvētku	tirdziņā		
	 	 	 piedalās	Alternatīvā	sākumsko-	
	 	 	 la,	Kuldīgas	pamatskola,	
	 	 	 V.Plūdoņa	Kuldīgas	ģimnāzija
S.	 12.XII	 12.00	–	19.00	 Siers	un	vīns
Sv. 13.XII 12.00 – 16.00 Tavam skaistumam
C.	 17.XII	 12.00	–	19.00	 Daždažādas	rotaļlietas
P.	 18.XII	 12.00	–	19.00	 Možumam	un	veselībai
S.	 19.XII	 12.00	–	19.00	 Rotu	lāde
Sv.	 20.XII	 12.00	–	16.00	 Adīts,	tapots,	knipelēts

T.	 23.XII	 12.00	–	19.00	 Gardumi	svētku	galdam
C. 24.XII 10.00 – 15.00 Bišu stropa labumi
S.	 26.XII	 12.00	–	16.00	 Saldummīļu	Leiputrija
Sv.	 27.XII	 12.00	–	16.00	 Kuldīgas	Palete

Līdz 25. decembrim Liepājas ielā 3, Kuldīgā
Laimīgās stundas rūķa istabā:
P.	 11.XII	 16.00	–	18.00	 Sniega	roze	eglītei
S.	 12.XII	 12.00	–	14.00	 Mājiņa	dāvanai
Sv.	 13.XII	 12.00	–	14.00	 Ziemassvētku	galda	karte

O.	 15.XII	 16.00	–	18.00	 Lapu	lāsteku	lipināšana
T.	 16.XII	 16.00	–	18.00	 Mērkaķošanās
C.	 17.XII	 16.00	–	18.00	 Ziemassvētku	greznumbante
P.	 18.XII	 16.00	–	18.00	 Lukturu	darbnīca
S.	 19.XII	 12.00	–	14.00	 Sveču	liešana
Sv.	 20.XII	 12.00	–	14.00	 Stikla	zvaigžņu	darītava
O.	 22.XII	 16.00	–	18.00	 Ziemas	pērle
T.	 23.XII	 16.00	–	18.00	 Bumbulēšana
C.	 24.XII	 16.00	–	18.00	 Rūķis	pošas	svētkiem
rūķa dzimšanas dienas svinības 25. decembrī 13.00

mūzikas un gaismas starmešu pava-
dījumā notika ilgi gaidītais – galvenā 
eglīte iemirdzējās visā krāšņumā.

Pēc eglītes iedegšanas ikviens, 
kurš vēlējās, varēja nofotografēties 

kopā ar Salavecīti.
Skaistā egle rotās Rātslaukumu 

vēl vairākas nedēļas un priecēs 
ikvienu garāmgājēju. Svētku gai-
dīšanas laikā katru dienu notiks arī 

tirdziņi un darbosies Rūķa istaba 
Liepājas ielā 3. 

EDuarDS DamBErGS, 
sabiedrisko attiecību speciālists
SInTIjaS VErPaKOVSKaS foto

līdz 27. decembrim ziemassvētku tirdziņš 
rātslaukumā – lielākajā namiņā savu preci piedāvās kooperatīvs „kuldīgas labumi”, 

bet mazākajā – tirgotāji, un prece ik dienu būs cita

Decembris ir ne tikai laiks, kad 
pabeidzam ieplānotos darbus, bet 
arī svinam svētkus.

Laikā, kad šis gads tuvojas noslē-
gumam, man bija patiess prieks 
piedalīties Kuldīgas novada pensio-
nāru apvienības „Rumbiņa” 15 gadu 
jubilejas sarīkojumā. 

Pensionāru apvienība „Rumbiņa” 
ir viena no mūsu novada lielākajām 
biedrībām ar senām tradīcijām. Tā 
spējusi apvienot daudzus pensio-
nārus ne tikai no pilsētas, bet arī 
novada pagastiem. Biedrības jubile-
jas pasākums bija kupli apmeklēts, 
tajā piedalījās ne tikai „Rumbiņas” 
biedri, bet arī tuvāk un tālāk ciemos 
braukuši Kuldīgas novada pensio-
nāru draugi – līdzīgas apvienības no 
apkārtējiem novadiem.

„Rumbiņas” darbība ir ļoti plaša un 
aktivitātes – daudzveidīgas. Mūsu no-
vada seniori ir aktīvi un labprāt dejo, 
dzied, spēlē teātri, brauc ekskursijās, 
ciemos pie draugiem citviet Latvijā. 
Arī jubilejas pasākuma norise parā-
dīja, ka mūsu pensionāri nav pasīvi 
malā sēdētāji – visi labprāt iesaistījās.

Pēdējā laikā ļoti aktīvi darbojas 
arī novada Senioru padome, kuru 
pašvaldībā izveidojām, lai konsul-
tētos par jautājumiem, kas saistīti 
ar senioru dzīvi. Pašvaldības vadība 
regulāri uzklausa Senioru padomes 
viedokli un ieteikumus par to, kā 
labāk risināt vecākajai paaudzei ak-
tuālās problēmas. Esam jau ieviesuši 
dzīvē vairākus Senioru padomes 
piedāvātos ierosinājumus.

Aktuāls jautājums saistībā ar 
senioru dzīvi ir pansionāta „Ven-
ta” telpu neatbilstība mūsdienu 
prasībām. Pansionāta ēka ir sliktā 
tehniskā stāvoklī, tajā nav lifta un 
sadzīves apstākļi ir slikti. Lai risinātu 
šo jautājumu, esam nolēmuši veidot 
pansionātu jaunās telpās vienā no 
šobrīd neizmantotajiem Kuldīgas 
slimnīcas korpusiem. Līgums par to, 
lai veiktu nepieciešamos būvdarbus 
un izveidotu pansionātam telpas 
slimnīcas paspārnē, jau ir noslēgts.

Jaunajās telpās būs mūsdienu 
prasībām atbilstoši sadzīves ap- 
stākļi, pansionāta iemītnieki varēs 
dzīvot divi vienā istabiņā, katrai 
istabiņai būs atsevišķs sanitārais 
mezgls. Domājams, ka darbi būs 
pabeigti un pansionāta iemītnieki 
uz jaunām, skaistām, mūsdienīgām 
telpām varēs pārcelties jau nākamā 
gada otrajā pusē.

Tā kā šogad šī ir mana pēdējā sle-
ja „Kuldīgas Novada Vēstīs”, vēlos 
izmantot iespēju un apsveikt visus 
novada ļaudis gaidāmajos svētkos! 
Lai jums gaiši, prieka un mīlestības 
pilni Ziemassvētki kopā ar jūsu tuva-
jiem, mīļajiem cilvēkiem! Veselību, 
saticību un priecīgu skatu uz dzīvi 
Jaunajā gadā!

Strādājam un 
svinam!

Svētku kulminācija bija lielās egles iedegšana rātslaukumā, kad klātesošie ar ovācijām sauca: „Eglīt, eglīt, iededzies!”

Pirms  egles iedegšanas klātesošos uzrunāja Kuldīgas
novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Par jautru svētku noskaņu rūpējās Kuldīgas kultūras 
centra rūķi.

Lielos un mazos skatītājus teatrālā uzvedumā priecēja 
Sniegbaltīte un Salavecīša palīgs – ziemeļbriedis rūdolfs.
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Kuldīgas	novada	pašvaldība	2016.	gada	11.	janvārī	plkst.	13.00	Kuldīgā,	Baznīcas	ielā	1,
izsolē ar augšupejošu soli izsolīs automašīnu „CITrOEn BErLInGO”.

Vieglais	pasažieru,	izlaiduma	gads	2003.,	šasijas	nr.VF7GJWJYB93051391,	valsts	numurs	ET	7013,	nobraukums	226	387	km.
Izsolei	jāreģistrējas	līdz	2016.	gada	11.	janvārim	plkst.	11.00.	Izsoles	sākumcena	–	EUR	1120,	cenas	paaugstinājums	izsoles	gaitā	(solis)	–	EUR	20.	

Izsoles	dalībnieka	reģistrācijas	maksa	–	EUR	15.	Drošības	nauda	(nodrošinājums)	10%	no	izsoles	sākumcenas	–	EUR	112.
Izsoles	noteikumi	pieejami	Baznīcas	ielā	1,	Kuldīgā	vai	www.kuldiga.lv.

Piešķir līdzfinansējumu biedrībām 
un individuālām personām

Kuldīgas novada pašvaldība 
izsludina konkursu finansējuma 
saņemšanai 2016. gadā sporta un 
kultūras jomā.

Sporta klubiem un komandām, 
pasākumiem un individuālajiem 
sportistiem pieteikumi jāiesniedz līdz 
2016. gada 12. janvāra plkst. 18.00.

Pašvaldības mērķis ir finansiāli 
atbalstīt sporta pasākumus, klubus, 
biedrības, komandas un individuālos 
sportistus, tādējādi veicinot aktīvu 
un veselīgu dzīvesveidu, iesaistot 
iedzīvotājus dažādās sporta aktivitā-
tēs, kā arī popularizēt novadu Latvijā 
un pasaulē.

Savukārt kultūras pasākumu or-
ganizēšanai biedrību un nodibināju-
mu darbības atbalstam, kuru darbība 
saistīta ar kultūras jomu, pieteikumi 
jāiesniedz līdz 2016. gada 8. jan-
vārim vai jāsūta e-pastā: kultura@
kuldiga.lv. Finansiāli tiks atbalstītas 
sabiedriskās un privātās struktūras, 
kas darbojas kvalitatīvu, ekonomiski 
efektīvu kultūras projektu īstenoša-
nā, bagātina kultūrtelpu ar dažādām 
aktivitātēm, sekmējot Kuldīgas 
novada atpazīstamību.

Finansējumu šai jomai piešķir, 
lai sekmētu Kuldīgas novada kul-
tūrvides veidošanos, kultūras vēr-
tību saglabāšanu, attīstītu jaunradi, 

veicinātu iedzīvotāju brīvā laika 
organizēšanu, biedrību un nodibi-
nājumu iesaistīšanos pilsoniskās 
sabiedrības veidošanā un kultūras 
procesu norisēs.

Ar konkursu nolikumu finan-
sējuma saņemšanai var iepazīties 
Kuldīgas novada pašvaldībā, kā arī 
mājaslapā www.kuldiga.lv. Pieteiku-
mu veidlapas var saņemt Kuldīgas 
novada Domē pie apmeklētāju pie-
ņemšanas un informēšanas speciā-
lista (Baznīcas iela 1, Kuldīga), kā 
arī izdrukājot no Kuldīgas novada 
pašvaldības mājaslapas. 

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Novembra beigās noslēdzās Kuldīgas novada pašvaldības rīkotā 
konkursa „Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas 
vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā 
esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ietverto ēku restaurācija un konservācija” trešās kārtas iesniegto 
piedāvājumu vērtēšana. 

Šogad uz pašvaldības līdzfinansē-
jumu līdz 50% no kopējām restau-

rācijas vai atjaunošanas izmaksām 
saskaņā ar konkursa nolikumu, lai 

veiktu īpašumā Valsts nozīmes kul-
tūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas 
vēsturiskais centrs” teritorijā esošo 
ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu 
Latvijas valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā ietverto ēku 
restaurāciju, nodrošinot Kuldīgas 
vecpilsētas un novada unikālās 
vēsturiskās apbūves autentiskuma 

saglabāšanu, pretendēja 41 projektu 
pieteicējs. Konkursa komisija līdzfi-
nansējuma piešķiršanu atbalstīja 32 
iesniegtajiem projektiem.

Tā kā konkursam pieteiktie un 
atbalstītie projekti pilnībā jārealizē 
līdz 2016. gada 30. novembrim, 
aicinām neskaidrību gadījumā jau 
laicīgi sazināties ar Attīstības un 

projektu vadības nodaļas speciālisti 
Elīnu Zīli – 26317827, elina.zile@
kuldiga.lv vai klātienē pieņemšanas 
laikos –  pirmdienās no 15.00 līdz 
18.00 un ceturtdienās no 9.00 līdz 
12.00, lai rastu risinājumu un pro-
jekti veiksmīgi tiktu realizēti.

ELĪna ZĪLE, 
projektu speciāliste

Sanāksme uzņēmējiem par 
ceļu rekonstrukciju

Kuldīgas novada pašvaldība ai-
cina uzņēmējus 16. decembrī uz 
sanāksmi par pašvaldības grants 
seguma ceļu rekonstrukciju.

Kuldīgas novada pašvaldībai 
ir pieejams atbalsts investīcijām 
pašvaldības grants seguma ceļu 
rekonstrukcijai Lauku attīstības 
programmas pasākumā „Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos”. Nosacījumi, pēc 
kuriem pašvaldībai jāizvirza rekons-
truējamie ceļu posmi, noteikti MK 
noteikumos nr. 475 „Valsts un Eiro-
pas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība pasākumā „Pamatpakalpoju-
mi un ciematu atjaunošana lauku ap-
vidos” atklātu projektu iesniegumu 
konkursu veidā”. 

Noteikumi nosaka, ka rekons-
truējamo ceļu posmi jāizvēlas pēc 
pašvaldības noteiktiem un apstip-

rinātiem kritērijiem, konsultējoties 
ar vietējiem uzņēmējiem. Prioritāri 
ir tie ceļu posmi, kuri apkalpo lauk-
saimniecības produkcijas ražošanas 
un pārstrādes objektus un kuru 
rekonstrukcija tiek īstenota kopā ar 
pievedceļu izbūvi uzņēmējdarbības 
objektiem apakšpasākumā „Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā” un atbilst pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem. Priekšlikumus par 
pašvaldības grants ceļu rekonstruk-
ciju var iesniegt Kuldīgas novada 
Domē vai pagastu pārvaldēs līdz 
15. decembrim.

Sanāksme notiks Kuldīgas nova-
da Domes lielajā zālē 16. decembrī 
plkst. 16.00.

KLāVS SVILPE, 
Kuldīgas attīstības aģentūras 

projektu speciālists

Labdarības akcija 
gaišākiem svētkiem

Līdz 16. decembrim Latvijas 
Samariešu apvienība aicina 
piedalīties laba darba paveik-
šanā, sagādājot nelielu svētku 
paciņu un Ziemassvētkos 
iepriecinot vientuļos 
seniorus un bērnus no 
trūkumā nonākuša-
jām ģimenēm.

Pārtikas banka aicina 
paciņās ievietot ilgstoši 
uzglabājamus produktus, kā 
arī saldumus.

„Ziemassvētki ir gaišuma, mīles-
tības un brīnumu gaidīšanas laiks, 
tāpēc, vēloties sagādāt prieku šajos 
svētkos 671 vientuļajam senioram 
un 786 bērniem no trūkumā nonāku-

šām ģimenēm, mēs aicinām ikvienu, 
kuram ir iespēja, palīdzēt sarūpēt 
Ziemassvētku dāvaniņu šiem cilvē-

kiem,” aicina „Paēdušai Latvijai” 
vadītāja Agita Kraukle. 

Ziedojumu var atstāt 
Kuldīgas pārtikas ban-
kā Pilsētas laukumā 4, 
1. stāvā (ieeja no garāžu 
puses), iepriekš zva-

not pa tālruni 27733950 
(e-pasts: mammufonds@

inbox.lv).
Labdarības akciju organizē Lat-

vijas Samariešu apvienības pārtikas 
banka „Paēdušai Latvijai”.

BaIBa ParE, 
Latvijas Samariešu apvienības 

komunikācijas speciāliste

Katru gadu, iestājoties tumšajam laikam, aktuāls kļūst 
jautājums par gājēju drošību uz ceļiem, tai skaitā arī sko-
lēnu, tāpēc uzņēmums „Sabiedriskais autobuss” novada 
pirmklasniekiem dāvina atstarojošus somu maisiņus.

Ceļu policijas statistika liecina, ka ik dienu uz kāda Latvijas ceļa 
iet bojā gājējs, tostarp arī skolēni, kurus autovadītājs tumšajā dien-
nakts laikā savlaicīgi nepamana. Tādēļ uzņēmumam „Sabiedriskais 
autobuss” akcija, kad pasažieriem tiek dāvināts kāds atstarojošs ele-
ments, kļuvusi par ikgadēju tradīciju. Pagājušo gadu tās bija vestes. 

Uzņēmuma valdes locekle Liene Rudzroga stāsta: „Mūsu 
uzņēmumam, kurš ikdienā rūpējas par pasažieru un skolēnu pārva-
dāšanu, ir svarīgi nodrošināt neapdraudētu bērnu pārvietošanos uz 
ceļiem, un šogad mēs jaunāko klašu skolēniem dāvinām atstarojošus 
somu apvalku maisiņus. Tas ir mūsu ieguldījums kopējā Latvijas 
gājēju drošības veicināšanā, lai mazinātu drūmo ceļu satiksmes  
negadījumu statistiku.”

Kopumā uzņēmums skolās izdalīs ap 950 atstarojošus somu 
apvalku maisiņus. Kuldīgas novadā maisiņus uzdāvināja 246 pirm-
klasniekiem.

maIja LaZDIŅa, 
pilnsabiedrības „rīgas mikroautobusu satiksme” 

sabiedrisko attiecību speciāliste
SIGnETaS LaPIŅaS foto

Iedzīvotāji glābj ēkas vecpilsētā un pagastos

Kuldīgas novada pašvaldības atbalstītie projekti
1.	Vēsma	Vīcupa	–	1905.	gada	iela	1.	Būvgald-
niecības	restaurācijas	darbi	ēkas	gala	fasādei.	
EUR	2912,17.
2.	SIA	„Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	–	
1905.	gada	iela	19.	Mājas	1905.	gada	ielā	
19,	Kuldīgā,	fasādes	un	jumta	remonts.	
EUR	4925,17.
3.	Jānis	Zernevics	–	Baložu	iela	3-2.	Logu	
nomaiņa.	EUR	789,74.
4.	SIA	„Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	–	
Baznīcas	iela	3.	Mājas	Baznīcas	ielā	3,	Kuldī-
gā,	gala	fasādes	restaurācija.	EUR	1204,90.
5.	Nikolajs	Salna,	Margarita	Salna	–	Baznīcas	
iela	6.	Ēkas	gala	fasādes	daļas	renovācija.	
EUR	2999,73.
6.	SIA	„Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	–	
Baznīcas	iela	23.	Mājas	Baznīcas	ielā	23,	Kul-
dīgā,	jumta	un	fasādes	restaurācija.	EUR	5000.

7.	SIA	„Vāverīte”	–	Baznīcas	iela	32.	Ēkas	fa-
sādes	avārijas	un	jumta	izlases	veida	remonts.	
EUR	4441,86.
8.	Kurzemes	kultūras	mantojuma	centrs	„Kū-
rava”	–	Baznīcas	iela	34.	Kuldīgas	virskunga	
nama	jumta	restaurācija.	EUR	10	000.
9.	Kuldīgas	Svētās	Katrīnas	evaņģēliski	lute-
riskā	draudze	–	Dzirnavu	iela	6.	Mājas	fasādes	
atjaunošana.	EUR	5000.
10.	SIA	„Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	–	
Kalna	iela	13.	Mājas	Kalna	ielā	13,	Kuldīgā,	
pamatu,	jumta	un	fasādes	restaurācija.	
EUR	2433,32.
11.	Māris	Saukāns	–	Kalna	iela	14.	Ēkas	
atjaunošana	Kalna	ielā	14,	Kuldīgā,	1.	kārta.	
EUR	5000.
12.	Jānis	Strēlis	–	Kalna	iela	27.	Fasādes	un	
jumta	renovācija.	EUR	10	000.

13.	Klosteres	Sv.	Pētera	ev.	lut.	draudze	–	
Klostere,	Turlava.	Klosteres	baznīcas	logu	un	
durvju	nomaiņa,	restaurācija,	konservācija.	
EUR	2647,15.
14.	SIA	„Bangert’s”	–	Liepājas	iela	3a.	Logu	
un	durvju	restaurācija	un	izgatavošana.	
EUR	4775.
15.	SIA	„Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	–	
Liepājas	iela	8.	Mājas	Liepājas	ielā	8,	Kuldīgā,	
balkona	restaurācija.	EUR	2748,42.
16.	Mārtiņš	Dambergs	–	Liepājas	iela	16.	
Fasādes	atjaunošana	ēkai	Liepājas	ielā	16.	
EUR	5000.
17.	Kuldīgas	Tehnoloģiju	un	tūrisma	tehnikums	–	
Liepājas	iela	31/33.	Bijušā	Baltijas	skolotāju	semi-
nāra	būves	fasādes	restaurācija.	EUR	3797,69.
18.	Ingrīda	Garoza	–	Liepājas	iela	36.	Fasādes	
vienkāršota	atjaunošana.	EUR	3789,03.

19.	SIA	„Kuldīgas	ginekologu	prakse”	–	Liepājas	
iela	38.	Logu	slēģu	restaurācija.	EUR	1351,56.
20.	Lipaiķu	ev.	luteriskā	draudze	–	Lipaiķu	
baznīca,	Turlava.	Lipaiķu	luterāņu	baznīcas	
fasādes	atjaunošana.	EUR	4060.
21.	Arnolds	Piziks	–	Mucenieku	iela	9.	Centrā-
lās	fasādes	restaurācija	ēkai	Mucenieku	ielā	9,	
Kuldīgā.	EUR	4943,43.
22.	Biedrība	„Padures	muiža”	–	Padures	
pils.	Padures	muižas	ēkas	frontona	remonts.	
EUR	5826,59.
23.	SIA	„Kuldīgas	vārti”	–	Pils	iela	2.	Fasādes	
sakārtošana	ēkai	Pils	ielā	2.	EUR	5000.
24.	„Kuldīgas	pils	sarga	nams”	–	Pils	iela	4.	
Ēkas	fasāžu	un	pamatu	atjaunošana	Pils	ielā	4,	
Kuldīgā.	EUR	5000.
25.	SIA	„Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	–	Pils	
iela	6.	Daļēja	kārniņu	jumta	seguma	restaurāci-

ja	un	atjaunošana.	EUR	2108,50.
26.	Ingars	Logins	–	Raiņa	iela	5.	Dzīvo-
jamās	mājas	jumta	atjaunošana,	2.	kārta.	
EUR	10	000.
27.	Kuldīgas	Svētās	Trīsvienības	Romas	katoļu	
draudze	–	Raiņa	iela	6a.	Baznīcas	torņa	logu	
nomaiņa.	EUR	5000.
28.	Kuldīgas	Svētās	Annas	ev.	luteriskā	
draudze	–	Skrundas	iela	6.	Jumta	remonts	ēkai	
Kuldīgā,	Skrundas	ielā	6.	EUR	5000.
29.	Jānis	Ivanovskis	–	Skrundas	iela	10.	Fasā-
des	restaurācija.	EUR	4464,96.
30.	Gundega	Pole-Āboliņa	–	Strautu	iela	3-2.	
Logu	nomaiņa.	EUR	771,38.
31.	Adrians	Žerebcovs	–	Šaurā	iela	7.	Nolikta-
vas/šķūņa	rekonstrukcija.	EUR	10	000.
32.	Andris	Priekulis	–	Ventspils	iela	17.	Fasā-
des	remonts.	EUR	5000.

Pirmklasnieki saņem atstarojošu 
apvalku somai 

Kuldīgas alternatīvās sākumskolas 2.b klases skolnieks Tomass Imants 
rusbergs demonstrē atstarojošās somas apvalku. 
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Domes 2015. gada 26. novembra sēde
Zemes noma
Līdz	brīdim,	kad	Ministru	kabinets	izdos	rīkojumu	par	

iznomātā	zemesgabala	ierakstīšanu	zemesgrāmatā	uz	
valsts	vārda,	iznomāja	bez	apbūves	tiesībām	fiziskām	
personām	zemesgabalus:	Kastaņu	alejā	3,	8,	14,	16,	22,	
20,	Jasmīnu	alejā	13,	14,	Ievu	alejā	47,	2,	17,	Cīrulīšu	
alejā	24,	17,	Pelču	alejā	4,	Akāciju	alejā	50,	10,	20,	1,	
44,	Ceriņu	alejā	6,	7,	Lazdu	alejā	23,	Pūpolu	alejā	27,	
29,	28,	Cīrulīšu	alejā	30,	32,	Kļavu	alejā	13,	15,	Kuldīgā.	

Precizēja	 zemesgabalu	Akāciju	 aleja	 23,	Aploku	
iela	4,	Ceriņu	aleja	9,	Cīrulīšu	aleja	22,	Ievu	aleja	41,	
Jasmīnu	aleja	10,	Kastaņu	aleja	24,	Madaru	aleja	16,	
Parka	iela	8,	Vienības	iela	11,	Kuldīga,	platību	un	grozīja	
noslēgto	nomas	līgumu	1.1.	punktus.

Iznomāja	bez	apbūves	tiesībām	SIA	„Stiga	RM”	ze-
mesgabala	daļu	Ventspils	iela	103C,	Kuldīgā,	kadastra	
nr. 6201 003 0036, 3754 m2	platībā,	uz	pieciem	gadiem	
vai	līdz	brīdim,	kad	Ministru	kabinets	izdos	rīkojumu	par	
iznomātā	 zemesgabala	 ierakstīšanu	 zemesgrāmatā	
uz	valsts	vārda,	vai	 tiks	noskaidrotas	 transformatora	
ēkas	(kad.	apz.	6201	003	0026	001)	un	svaru	mājas	
(6201	003	0026	003)	piederība.

Iznomāja	uz	desmit	 gadiem	nekustamā	 īpašuma	
„Aploki”,	Rumbas	pagastā,	zemes	vienību	ar	kad.	apz.	
62840080028. 

Iznomāja	fiziskām	personām		zemesgabalu	„Jaunro-
tas”	Rendas	pagastā,	zemesgabalu	„Jaunkrasti”	Turlavas	
pagastā	un	zemesgabalu	„Kalmes”	Vārmes	pagastā.	

Izbeidza	nomas	līgumu	par	zemes	vienību	„Atpū-
tas	dārzs”,	Kurmāles	pagastā.	Zemes	platību	iekļāva	
pašvaldības	iznomājamo	zemju	sarakstā.

Lauza	 zemesgabala	daļas	un	nedzīvojamo	 telpu	
Pils	iela	4A,	Kuldīgā,	nomas	līgumu.

nosaka zemes piekritību
Noteica,	 ka	Kuldīgas	novada	pašvaldībai	 piekrīt,	

pieder	un	ierakstāma	zemesgrāmatā	uz	Kuldīgas	no-
vada	pašvaldības	vārda	zemes	vienība	„Soģi”,	Ēdoles	
pagasts,	ar	kad.	apz.	62460060359,	platība	3,8	ha.

Noteica, 	 ka	 zemes	 vienība	 ar	 kad.	 apz.	
62540030121,	platība	0,1	ha,	Īvandes	pagasts,	ir	pie-
kritīga	Kuldīgas	novada	pašvaldībai.	Apvienoja	zemes	
vienības	ar	kad.	apz.	62540030121	un	62540030130.	
Apvienoto	zemes	vienību	saglabāja	nekustamā	īpašu-
ma	„6254C011	Zāģeru	ceļš”,	Īvandes	pagasts,	sastāvā	
un	noteica	nekustamā	īpašuma	lietošanas	mērķi.

Noteica,	ka	apbūvētas	zemes	vienības	„Cerandas”,	
Gudenieku	 pagastā,	 	 lietotājam	 zemes	 lietošanas	
tiesības	ir	izbeigušās.	Noteica,	ka	lietotājam	ir	zemes	
nomas	pirmtiesības,	kas	jāizlieto	divu	mēnešu	laikā	no	
lēmuma	pieņemšanas.	Noteica,	 ka	 apbūvēta	 zemes	
vienība	 „Cerandas”	 piekrīt	 Kuldīgas	 novada	pašval-
dībai.	Uzdeva	Gudenieku	 pagasta	 pārvaldei	 noslēgt	
zemes	nomas	 līgumu	un	 reģistrēt	 zemes	vienību	uz	
pašvaldības	vārda	zemesgrāmatā.

Noteica,	ka	apbūvētas	zemes	vienības	„Pārslas”,	
Kabiles	pagastā,	lietotājam	zemes	lietošanas	tiesības	
ir	 izbeigušās.	Noteica,	ka	 lietotājam	 ir	zemes	nomas	
pirmtiesības,	kas	jāizlieto	divu	mēnešu	laikā	no	lēmu-
ma	pieņemšanas.	Uzdeva	Kabiles	pagasta	pārvaldei	
noslēgt	zemes	nomas	līgumu	un	noteica,	ka	apbūvēta	
zemes	vienība	„Pārslas”,	Kabiles	pagastā,	piekrīt	Kul-
dīgas	novada	pašvaldībai.	 	Uzdeva	Kabiles	pagasta	
pārvaldei	reģistrēt	zemes	vienību	uz	pašvaldības	vārda	
zemesgrāmatā.

Noteica,	 ka	Kuldīgas	novada	pašvaldībai	 piekrīt,	
pieder	 un	 ierakstāmas	 zemesgrāmatā	 uz	 Kuldīgas	
novada	 pašvaldības	 vārda	 pašvaldības	 autonomo	
funkciju	 veikšanai	 nepieciešamās	 zemes	 vienības	
„Ozolu	dziļurbums”,	„Akas”	un	„Ozolgali”,	Rendas	pa-
gasts.	Uzdeva	Rendas	pagasta	pārvaldei	sadarbībā	ar	
Nekustamo	īpašumu	nodaļu	reģistrēt	zemes	vienības	
uz	pašvaldības	vārda	zemesgrāmatā.

apstiprina saistošos noteikumus
Apstiprināja	Kuldīgas	novada	pašvaldības	saistošos	

noteikumus	nr.	2015/18	„Par	materiālo	atbalstu	Kuldīgas	
novada	iedzīvotājiem”,	nr.	2015/19	„Grozījumi	Kuldīgas	
novada	pašvaldības	saistošajos	noteikumos	nr.	2013/4	
„Par	maznodrošinātas	ģimenes	(personas)	statusa	noteik-
šanu	Kuldīgas	novada	pašvaldībā””,	nr.	2015/20	„Grozīju-
mi	Kuldīgas	novada	pašvaldības	saistošajos	noteikumos	
nr.	2010/7	„Par	palīdzību	dzīvokļu	jautājumu	risināšanā	
Kuldīgas	novadā”	un	paskaidrojuma	rakstu,	nr.	2015/21	
„Par	sociālās	palīdzības	pabalstiem	Kuldīgas	novadā”.

Apstiprināja	konkursa	nolikumu	„Kārtība	sportistu,	
klubu	un	sporta	pasākumu	atbalstam	Kuldīgas	novadā”	
Kuldīgas	 novada	Domes	 finansējuma	 saņemšanai	
2016. gadam. 

Apstiprināja	 konkursa	nolikumu	Kuldīgas	novada	
pašvaldības	finansējuma	saņemšanai	 kultūras	pasā-
kumiem	biedrību	un	nodibinājumu	darbības	atbalstam,	
kuru	darbība	saistīta	ar	kultūras	jomu,	2016.	gadā.

Apstiprināja	konkursa	„Valsts	nozīmes	kultūras	piemi-
nekļa	„Kuldīgas	pilsētas	vēsturiskais	centrs”	teritorijā	esošo	
ēku,	kā	arī	Kuldīgas	novadā	esošu	Latvijas	valsts	aizsargā-
jamo	kultūras	pieminekļu	sarakstā	ietverto	ēku	restaurācija	
un	konservācija”	uzvarētājus	–		atbalstāmos	projektus.

Apstiprināja	darba	tiesisko	attiecību	izbeigšanu	ar	
Rutu	Orlovu	un	viņas	atbrīvošanu	no	Kuldīgas	novada	
Bērnu	un	 jauniešu	 centra	direktores	amata	ar	 2015.	
gada 30. decembri.

Izdarīja	grozījumus	Kuldīgas	novada	Domes	2015.	
gada	27.	augusta	 lēmuma	3.5.	punktā	un	5.	punktā,	
aizstājot	norādīto	speciālisti	Līgu	Raitumu	ar		Kuldīgas	
novada	 pašvaldības	 aģentūras	 „Kuldīgas	 attīstības	
aģentūra”	direktora	vietnieci	Daci	Strazdiņu.

Finanšu jautājumi
Kompensēja	SIA	„Kuldīgas	komunālie	pakalpojumi”	

pašvaldības	dzīvokļu	īrnieku	uzkrātās	parādsaistības	

(EUR	21600,45)	un	piešķīra		papildu	līdzekļus	ārkārtas	
remontdarbiem	Kuldīgas	novada	pašvaldībai	piedero-
šajās	daudzdzīvokļu	mājās.

Atbalstīja	Kuldīgas	aktīvās	atpūtas	 centra	 dalību	
projektā	 „HANSATOUR”,	 nodrošinot	 līdzfinansējumu		
aktivitātēm	2015./2016.	gadā,	apgūstot	kopējo	partnera	
finansējumu.

Pagarināja	nekustamā	īpašuma	„Rudzīši”,	Ēdoles	
pagastā,	nomaksas	pirkuma	līguma	termiņu.

Gatavos atsavināšanai un atsavinās
Gatavos	atsavināšanai	zemes	vienību	Vidus	ielā	11,	

Kuldīgā.
Gatavos	 atsavināšanai	 pašvaldībai	 piederošos	

dzīvokļus,	 reģistrējot	 īpašumtiesības	 zemesgrāmatā	
uz	atsevišķu	dzīvokļa	īpašumu„Liepas”-1	un	„Liepas”-9,	
Ēdole.

Gatavos	 atsavināšanai	 pašvaldības	 nekustamo	
īpašumu	–	zemesgabalu		Akāciju	alejā	7,	Kuldīgā.

Atsavinās	Kuldīgas	novada	pašvaldības	dzīvokļa	
īpašumu	Maņģenes	 ielā	 10-27,	Mežvaldē,	Rumbas	
pagastā	un	noteica	tā	nosacīto	cenu	EUR	3700.

Atsavinās	Kuldīgas	novada	pašvaldības	Rumbas	
pagasta	 pārvaldes	 bilancē	 esošo	 transportlīdzekli	
„Citroen	Berlingo”.	Apstiprināja	izsoles	noteikumus.

nekustamais īpašums
Atbalstīja	 pašvaldības	 dzīvojamās	 telpas	Baložu	

ielā	3-4,	maiņu	pret	dzīvokli	Policijas	ielā	1-11,	Kuldīgā.
Uzskatīja	 par	 izbeigtu	 nedzīvojamo	 telpu	 nomas	

līgumu,	kas	noslēgts	ar	SIA	„Alias	products”.
Konceptuāli	atbalstīja	nekustamā	 īpašuma	Raiņa	

ielā	23,	Kuldīgā	atsavināšanu	sabiedrības	vajadzībām	
pret	 atlīdzību	 vai	 līdzvērtīgu	 īpašumu,	 labprātīgi	 vie-
nojoties	par	to	ar	nekustamā	īpašuma	kopīpašniekiem	
un	 sedzot	 ar	 atsavināšanu	 saistītos	 izdevumus	 no	
pašvaldības	budžeta.

Nodeva	apsaimniekošanā	pašvaldībai	 piederošā	
nekustamā	 īpašuma	 „Stadions”,	 Kurmāles	 pagastā,	
zemes	vienības	daļu.

Atteicās	no	pirmpirkuma	tiesībām	uz	būvju	īpašumu	
„Jumīši”,	Kurmāles	pagasts.	

Slēdza	pirkuma	līgumu	par	dzīvokļa	īpašuma	„Lie-
pas”-16,	Ēdolē,	pārdošanu	par	nosacīto	cenu.

Slēdza	 nomaksas	 pirkuma	 līgumus	 par	 dzīvokļa	
īpašuma	„Saldnieki	5”-16,	Vilgālē,	Kurmāles	pagastā	un	
par	dzīvokļa	īpašuma	Maņģenes	ielā	10-8,	Mežvaldē,	
Rumbas	pagastā,	pārdošanu	par	nosacīto	cenu.

Atdalīja	no	nekustamā	īpašuma	„Lejas	Lejnieki”,	Lai-
du	pagastā,	zemes	vienību	ar	kad.	apz.	6264	001	0037.	
Piešķīra	jaunveidojamajam	nekustamajam	īpašumam	
nosaukumu	„Vasarāji”,	Laidu	pagasts.

Ierosināja	valstij	bez	atlīdzības	pārņemt	īpašumā	un	
nodot	LR	Satiksmes	ministrijas	valdījumā	pašvaldības	
autoceļus	un	zemes	vienības,	uz	kurām	atrodas	autoceļi:

6264A001	Laidu	ceļš,	garums	5,30	km,	kas	atro-

das	uz	 zemes	 vienībām	ar	 kad.	 apz.	 62640020092,	
62640040194	un	62640050065;6264C022	Alejas	ceļš,	
garums	0,94	km,	kas	atrodas	uz	zemes	vienības	ar	kad.	
apz.	62640040232.	Ierosināja	nodot	Kuldīgas	novada	
pašvaldībai	 īpašumā	bez	atlīdzības	 valsts	 autoceļus	
V1287	Īvande	–	Īvandes	stacija,	ceļa	garums	2,2	km,	
un	V1292	Īvande	–	Vecais	suitu	ceļš,	garums	3,9	km.	

Noteica	maksu	par	sniegtajiem	ūdenssaimniecības	
pakalpojumiem	Kurmāles	pagasta	Vilgāles	ciemā	šādā	
apmērā:	ūdensapgāde:	EUR	0,90	bez	PVN	par	vienu	
m3;	 kanalizācija:	 EUR	1,51	 bez	PVN	par	 vienu	m3; 
kombinētais	 tarifs	EUR	2,42	bez	PVN	par	 vienu	m3. 
Tarifi	stājas	spēkā	ar	2016.	gada	1.	martu.

atjauno sociālo telpu īres līgumus
Atjaunoja	sociālo	dzīvojamo	telpu	„Mazīvande”-2,	

„Mazīvande”-4,	„Mazīvande”-5,	„Mazīvande”-6,	Īvandes	
pagasts,	 īres	 līgumus	 ar	 nosacījumu,	 ka	 tiek	 veikti	
ikmēneša	maksājumi	un	segtas	parādu	summas.	Īres	
līgumus	slēdza	līdz	2016.	gada	30.	aprīlim.

Atjaunoja	sociālo	dzīvojamo	telpu	„Ūšas”-2,	Padu-
res	pagasts,	Dūru	skola”-2,	Vārmes	pagasts,	„Gobas”-1,	
„Gobas”-4,	„Gobas”-7,		Ēdoles	pagasts,	Ezera	iela	8	-	7,	
Ķikuri,	Turlavas	pagasts,	īres	līgumus	līdz	2016.	gada	
30.	aprīlim.

Atjaunoja	 sociālo	 dzīvojamo	 telpu	 „Gobas”-10,	
Ēdoles	pagasts	un	Ezera	iela	8	-	11,	Ķikuri,	Turlavas	
pagasts,	īres	līgumus	līdz	2016.	gada	31.	maijam.

Atjaunoja	 sociālo	 dzīvojamo	 telpu	 „Arkādijas”-7,	
Snēpeles	 pagasts,	 „Atvari”-12,	 Rendas	 pagasts,	
„Lazdas”	 –	 1/1,	 Vārmes	 pagasts,	 īres	 līgumus	 līdz	
2016. gada 31. martam.

Izbeidza	dzīvojamās	telpas	„Gobas”-5,	Ēdoles	pa-
gasts,	īres	līgumu	ar	2015.	gada	1.	novembri.

Dažādi
Slēdza	līgumu	ar	biedrību	„Mednieku	klubs	Padure”	

par	medību	tiesību	nomu	Kuldīgas	novada	pašvaldībai	
10	piederošos	īpašumos.

Slēdza	 vienošanos	 par	 izlīgumu	 civillietā	 nr.	
C19049613	ar	SIA	„EXPO	PLANE”.

Nodeva	35	grāmatas	„Kuldīgas	pils	–	senās	Kurze-
mes	sirds”	PA	„Kuldīgas	Galvenā	bibliotēka”	bilancē	un

34	 grāmatas	 Kuldīgas,	Alsungas	 un	 Skrundas	
pašvaldības	 izglītības	 iestāžu	 un	 pagastu	 pārvalžu	
publiskajām	bibliotēkām	pēc	saraksta.

Organizēs	konkursu	„Ziemassvētki	Kuldīgas	novadā	
2015”.	Apstiprināja	konkursa	nolikumu,	kopējās	izmak-
sas	EUR	700	un	izveidoja	konkursa	komisiju.

Pārņēma	no	Valsts	izglītības	satura	centra	projek-
ta	ES	struktūrfonda	nacionālās	programmas	projekta	
„Mācību	 satura	 izstrāde	 un	 skolotāju	 tālākizglītība	
dabaszinātņu,	matemātikas	 un	 tehnoloģiju	 priekš-
metos”	iegādāto	kustamo	mantu	pašvaldības	bilancē	
un	nodeva	V.Plūdoņa	Kuldīgas	ģimnāzijas	bilancē.

Lai veicinātu Ziemassvētku laikam atbil-
stošu noskaņu pilsētā un novadā, Kuldīgas 
novada pašvaldība arī šogad rīkos konkursu 
„Ziemassvētki Kuldīgas novadā” – tā 26.   
novembra sēdē nolēma Kuldīgas novada 
Domes deputāti.

Konkurss notiks no 1. līdz 30. decembrim, un 
tajā tiks noskaidroti oriģinālāko skatlogu, telpu, 
ēku fasāžu, pagalmu, priekšpagalmu īpašnieki 
vai apsaimniekotāji un pašdarināto Ziemassvēt-
ku rotājumu īpašnieki. Pieteikumus var iesniegt 
fiziskas un juridiskas personas, valsts un pašval-
dības iestādes, norādot pieteiktā objekta adresi, 
veikala vai uzņēmuma nosaukumu (noformētāja 
(mākslinieka) vārdu un uzvārdu), kā arī sniedzot 
īsu pamatojumu, kāpēc iesniedzējs piesaka kon-
kursam tieši šo objektu. 

Pieteikumus pieņems līdz 23. decembrim, 
anketas būs pieejamas Kuldīgas novada pašval-
dības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Baznīcas 
ielā 1, Kuldīgā, kā arī pagastu pārvalžu telpās. 
Pieteikumus iespējams sūtīt arī e-pastā: kristine.
dulbinska@kuldiga.lv vai pieteikt telefoniski, 
zvanot pa tālruni 27020754.

Konkursa pieteikumus reģistrēs vairākās kate-
gorijās: atsevišķi vērtēs skatlogus, ēku fasādes un 
priekšpagalmus, viensētas, oriģinālākos dekorus 
un ar rokām veidotus rotājumus. Komisija izvēr-
tēs pieteikumus, ņemot vērā konkrētā objekta 
noformējuma atrašanās vietu, rotājumus, kompo-
zīciju un krāsu, formu, lietoto materiālu atbilstību 

Pasākumi	
muzejā	svētku	
gaidīšanas	laikā

Kuldīgas novada muzejs Ziemassvētku gaidī-
šanas laikā aicina uz dažādiem pasākumiem.

12. un 13. decembrī no 13.00 līdz 15.00 –  „Ģi-
meņu padarīšana”. Aicinām bērnus – lielus un ma-
zus. Ņemiet līdzi mammu, tēti, mazo māsu, lielo 
brāli un vecvecākus arī! Veidosim Ziemassvētku 
dekorus, minēsim mīklas un gatavosim svētku 
gardumu! Kopā izzināsim, spēlēsimies, radoši 
darbosimies un jauki pavadīsim laiku!

19. decembrī 11.00 svinīgais ekspedīcijas 
atskaites vakars Turlavas kultūras namā. Atgā-
dinām, ka šī gada jūnijā muzeja darbinieki devās 
ekspedīcijā uz Turlavu, lai vāktu materiālus par 
pagasta vēsturi. Pirms 29 gadiem muzeja darbi-
nieki jau veica vēstures liecību vākšanu toreizējā 
Turlavas ciemā. Šodien esam priecīgi par toreiz 
bagātīgi savākto materiālu klāstu. Šogad lielāku 
uzmanību pievērsām laika periodam pēc Otrā pa-
saules kara, Atmodas laikam, pagasta reformām, 
kuras risinājušās pēc 1990. gada. Uzzinājām, ar 
ko nodarbojas un kur strādā ļaudis šodien. Sakām 
paldies Turlavas ļaudīm par sadarbību un aici-
nām uz pasākumu, lai pavēstītu par ekspedīcijas 
rezultātiem.

KrISTa janSOnE, 
Kuldīgas novada muzeja izglītības 

un mārketinga nodaļas vadītāja

Rīko ikgadējo konkursu „Ziemassvētki 
Kuldīgas novadā”

apkārtējai videi, ēkas arhitektūrai, kā arī 
idejas oriģinalitāti. Pirmās vietas ieguvēji 
katrā nominācijā saņems naudas balvu 
EUR 75 un atzinības rakstu, bet pārējie – 
atzinības rakstus un pārsteiguma balvas.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
DaCES janSOnES foto

Veikala „malvīne” skaisti izdekorētais balkons pirms laika guva uzvaru konkursa kategorijā 
„Oriģinālākais dekors”.
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DaCE STraZDIŅa, 
Kuldīgas attīstības aģentūras direktora vietniece

SIGnETaS LaPIŅaS, EDuarDa DamBErGa, 
anTraS GrĪnBErGaS foto

Pretendenti „Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku 
Gada balvai 2015”

Lai godinātu labākos novada uzņēmējus un amatniekus, iedzīvotāji tika aicināti aizpildīt anketu un izvirzīt pretendentus „Kuldīgas novada 
uzņēmēju un amatnieku Gada balvai 2015”. Svinīgais pasākums notiks 2016. gada 22. janvārī plkst. 14.00 Kuldīgas mākslas namā. Astoņās 
nominācijās tika izvirzīts 31 pretendents.

nominācija „GaDa LauKSaImnIEKS”: 
SIA	„Upeskalni	AB”	piedāvā	kartupeļus,	sēklkopību,	graudu	audzēšanu,	

siena	un	skābsiena	sagatavošanu	rulonos,	Padures	pagasta	„Upeskalnos“,	
īpašnieki	Arvis	un	Baiba	Mikāli;

ZS	 „Āboliņi”	 –	 bioloģiskā	 saimniecība	Vārmes	 pagasta	 „Veldzēs”,	
saimnieki	Inese	un	Mārtiņš	Āboliņi;

IK	„Migl	Dārzi”	–	zemeņu	stādu	un	zemeņu	audzēšana	Laidu	pagastā,	
īpašnieks	Ilmārs	Gulbis;

ZS	„Silarāji”	–	apsaimnieko	122	ha	lauksaimniecības	zemes.	Graudaugi,	
pākšaugi,	kartupeļi,	zālāji,	66	liellopi,	79	aitas,	bites,	zivis.	Saimniecība	ir	
bioloģiski	sertificēta,	Kurmāles	pagasts,	saimnieks	Aigars	Jansons.

nominācija „GaDa raŽOTājS”:
SIA	„Vēvers”	–	kokapstrādes	ražošanas	uzņēmums	Padures	pagasta	

„Jaunmuižarājos”,	īpašnieki	Ģirts	un	Nauris	Vēveri;

	SIA	„VINI	CURLANDIA”	–	Mārtiņa	Vāgnera	vīna	dārzs	un	vīnotava	
Rendas	pagastā,	īpašnieks	Mārtiņš	Andris	Vāgners;

SIA	„WoodCon”	–	jumta	koka	kopņu	projektēšana,	Rumbas	pagasts,	
Novadnieki,	„Bauņi”,	valdes	priekšsēdētājs	Raitis	Freimanis;

SIA	„Palleteries”	–	taras	dēlīšu	un	palešu	sagatavju	ražošana,	Kuldīgā,	
Zaļā	ielā	6,	īpašnieks	Edijs	Ošs.

nominācija „GaDa TIrGOTājS”:
Lauksaimniecības	pakalpojumu	kooperatīvā	sabiedrība	„Kuldīgas	labu-

mi”,	Kuldīgā,	Pilsētas	laukumā	7A,	valdes	priekšsēdētāja	Gunita	Štenberga;

	SIA	„KATIZ”	–	veikals	„KATE”,	Liepājas	ielā	4,	Kuldīgā,	īpašniece	
Inese Kapitanova;

SIA	 „AGROTEHNIKA”	 –	 lauksaimniecības	 tehnikas	 rezerves	 daļas,	
„Ford”	automašīnu	rezerves	daļas,	akumulatori,	dārzkopības	un	lopkopības	
preču		tirdzniecība,	Planīcas	ielā	67,	Kuldīgā,	īpašnieks	Arturs	Cimoška;

SIA	„PĀRSA”	–	pārtikas	produktu	tirdzniecība,	pārtikas	veikali	atrodas	
Kuldīgā	 (veikals	 „Sarma”),	 Snēpelē,	 Ēdolē	 un	Zlēkās,	 īpašnieks	Gatis	
Rozenfelds.

nominācija „GaDa amaTnIEKS”:

	Aivars	Bergmanis	–	parka	„Ozolu	biotopa”	Kabilē	un	„Līvu”	dziesmu	
ielas	izveidotājs;

	Oskars	Pirtnieks	–	metālapstrādes	meistars,	Pelču	pagasta	„Pirt-
nieki”;

Ilva	Āboliņa	–	šuvēja,	Kuldīgā,	Liepājas	ielā	44;
Dzidra	Ose	–	kurpniece,	Kuldīgā,	Aploku	ielā	1.

nominācija 
„VIESmĪLĪGāKaIS GaDa uZŅĒmĒjS”:

	 SIA	 „Propeller	 Foodie”	 –	 restorāns	 „Goldingen	Room”,	Kuldīgā,	
Baznīcas	ielā	2-2,	īpašniece	Santa	Cine;

SIA	„Gusto	Vanilla”	–	kafejnīca	„Šarlote”	Kuldīgā,	Piltenes	ielā	1,	īpaš-
niece	Aira	Egle;
 	 Viesu	māja	 „Po-

līši”	 –	Rumbas	 pagastā,	
īpašniece	Rūta	Pirro;

SIA	 „IG	Rota”	–	 vies-
nīca,	 restorāns	 „Jēkaba	
sēta”,	 Liepājas	 ielā	 36,	
Kuldīgā,	īpašniece	Ingrīda	
Garoza.

nominācija „GaDa PaKaLPOjumS”:

nominācija „GaDa jaunaIS uZŅĒmĒjS”:
 	 SIA	 „Makkabi	 Pro”	 –	 kafejnīca	

„Makkabi”	Kuldīgā,	Liepājas	ielā	9,	valdes	
priekšsēdētājs	Aldris	Zalkovskis;

SIA	„Zig-Zag	Factory”	–	Latvijas	tekstila	
izstrādājumu	uzņēmums,	kas	piedāvā	 ie-
spēju	ikvienam	izveidot	internetā	pašam	sa-
vus	mājas	tekstila	izstrādājumus,	Kuldīgā,	
Kaļķu	ielā	33,	īpašnieks	Dāvids	Grāveris;

SIA	„K27”	–	„Cafe	„Tilts””	Kuldīgā,	Kalna	
ielā	27,	īpašniece	Iveta	Ozolniece.

nominācija „GaDa InVESTĪCIja”:
SIA	„Vizuālā	diagnostika”	–	Kuldīgā,	Aizputes	ielā	22,	valdes	priekš-

sēdētāja	Rūta	Eglīte.
SIA	„Gabriēla”	–	pārtikas	produktu	tirdzniecība,	Kuldīgā	divi	veikali	–	

Pārventā	 veikals	 „TOP”	 un	Mucenieku	 ielā	 veikals	 „Labais”,	 īpašnieks	
Aldis	Anzenavs;

	SIA	„Stiga	RM”	–	bērza	saplākšņu	ražošana	un	pārdošana,	bērza	
finierkluču	iepirkšana	un	šķeldas	pārdošana,	meža	zemju	iepirkšana	un	
apsaimniekošana,	apaļkoku	pārdošana,	kokmateriālu	transports,	Meistaru	
ielā	1,	Kuldīgā.	Īpašnieks	Andris	Ramoliņš.

nominācija „Gada mecenāts” tiks 
apkopota	līdz	gada	beigām.	

Pasākumā	tiks	godināti	arī	uzņēmumi,	
kuri	valsts	un	novada	budžetā	iemaksājuši	
visvairāk	 nodokļu	 2014.	 gadā.	 Lielākos	
nodokļu	maksātājus	 godinās	 divās	 kate-
gorijās	 –	 pēc	 lielākās	 nodokļu	 summas	
valsts	budžetā	un	pēc	iedzīvotāju	ienākuma	
nodokļa	(IIN),	ko	saņēmis	Kuldīgas	novads.

	Fitnesa	studija	„Viva	Fitness”	–	Kuldīgā,	Smilšu	ielā	24,	īpašniece	Jeļena	Miezīte;
Biedrība	„Sporta	klubs	„Fitnesa	studija””,	Kuldīgā,	Dzirnavu	ielā	13,	valdes	loceklis	Māris	

Millers;
Tūristu	vilcieniņš	„Ludis”	–	SIA	„Goldingen	Train”,	valdes	locekļi	Santa	Cine	un	Kristīne	

Kārkliņa;
Ināra	Rube	–	 friziere	 salonā	 „Vanesa”,	Kuldīgā,	

Piltenes	ielā	13.

IK	„Jura	auto	serviss”	–	Kuldīgā,	Ganību	ielā	21a,	
īpašnieks	Juris	Rudakovs;
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Uz sudraba karotīšu svinīgo saņemšanu 
10. novembrī bija aicināti 43 bērniņi – 
17 zēni un 26 meitenes, kuru dzimšana 
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēta no 2015. gada 1. septembra līdz 
31. oktobrim.

Aicināti tika arī dvīnīši Alise un Matīss un divi 
bērniņi, kuru dzimšana reģistrēta citā dzimtsa-
rakstu nodaļā, bet viens no vecākiem dzīvesvietu 
ir deklarējis Kuldīgas novadā un par šo priecīgo 
vēsti informējis Kuldīgas novada Dzimtsarakstu 
nodaļu.

18 ģimenēs mazulis ir pirmais bērns, 11 ģime-
nēs – otrais, 10 ģimenēs – trešais, vienā ģimenē – 
piektais un vienā ģimenē – sestais. 

Populārākais vārds jaundzimušajām meitenēm 
ir Kate (2) un Alise (2), zēniem – Kristaps (2). 
Vecāki bērniem izvēlējušies arī divus vārdus: zē-
niem – Gabriels Andrejs, Matīss Adrians, Markuss 
Vilnis, meitenēm – Marija Lizete, Rebeka Ken-
disa, Marta Marija, Ieva Vera un Rebeka Terēza.

Mazuļus un vecākus sveica E.Vīgnera Kul-
dīgas mūzikas skolas koncertmeistare Stella 
Pavloviča un saksofona spēles skolotāja Līga 
Aleksandra Jāvalde. Pasākums noslēdzās ar ko-
pīgu fotografēšanos pie rātsnama.

Visi Kuldīgas novada jaundzimušie uz svinīgo 
pasākumu tiek aicināti reizi divos mēnešos, nāka-
mā tikšanās būs 2016. gada 12. janvārī.

Aicinām bērniņu vecākus, kuri nav apmek-
lējuši pasākumu un saņēmuši mazo piemiņas 
dāvaniņu, to izņemt gada laikā Kuldīgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā, ja bērniņa dzīvesvieta ir 

Jaundzimušie saņem karotītes

Pēc svinīgās ceremonijas 43 jaundzimušie ar saviem tuviniekiem fotografējās pie Kuldīgas novada Domes.

deklarēta Kuldīgā, vai tajā Kuldīgas novada pagasta pārvaldē, kur 
deklarēta mazuļa dzīvesvieta. 

ILOna ĶESTErE, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa novembra 
nogalē devās sveikt Dimanta 
kāzu jubilārus Renāti un Guna-
ru Voldemāru Šmēdiņus, kuri 
ģimeni dibināja 1955. gada 19. 
novembrī.

Šmēdiņu dzīvoklī garšīgi smaržo 
pašceptie gaļas pīrādziņi, kuri tra-
dicionāli tiek gatavoti ģimenei un 
citiem saviesīgiem pasākumiem. Pā-
ris priekšsēdētāju sagaida ar prieku 
par atkalredzēšanos apaļajā jubilejā. 
I.Bērziņa jubilārus sveica arī pirms 
pieciem gadiem. Toreiz, dodoties 
prom, noteica: „Nu tad tiekamies pēc 
pieciem gadiem!” Šis laiks paskrējis 
nemanot, un Šmēdiņiem arī šoreiz ir 

ko pastāstīt un par ko lepoties.
Šajā laikā ģimene kļuvusi vēl 

kuplāka – par prieku un laimi gādā 
7 mazmazbērni. Renāte un Gunars ir 
vecāki dēlam Andrim un meitai Val-
dai, vecvecāki pieciem mazdēliem 
– Gintam, Elvim, Ingum, Tomam 
un Jānim. „Mēs priecājamies, ka 
mums ir tādi bērni un mazbērni, arī 
vedeklas ir ļoti labas,” saka Renātes 
kundze. Lielos pasākumos ģimene ir 
vienkopus. „Tad mēs braucam pie 
vedeklas uz dārzu un svinam svētkus 
lapenē. Tur mums ir liels galds un 
daudz krēslu. Un arī tad visi nevar 
sasēsties, paši mazākie jāņem klēpī,” 
stāsta kundze.

Lielākais lepnums Šmēdiņu ģi-
menē ir sportiskie mazbērni – Jānis 

un Toms. Viņu aprakstītie panākumi 
avīzēs un žurnālos tiek izgriezti un 
apkopoti mapēs. Vairāku gadu laikā 
sakrātas jau deviņas mapītes. „Es 
griežu visas avīzes. Arī kaimiņi to 
zina un iedod izgriezumus, ja kur 
ierauga,” tā Renātes kundze.

Uz jautājumu, vai cītīgi tiek se-
kots līdzi volejbola spēlēm, Renāte 
un Gunars vienbalsīgi apstiprina, ka 
nekas netiek laists garām: „Par vi-
sām spēlēm interesējamies. Klausā-
mies radio, skatāmies ziņas, aizejam 
tepat līdz hallei apskatīt, kā Tomiņš 
spēlē. Mēs visu uzpasējam un dzīvo-
jam līdzi, tas ir mūsu prieks!”

SIGnETaS LaPIŅaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Novembra beigās Kuldīgas no-
vada pašvaldības delegācija pēc 
sadraudzības pilsētas Gēsthahtes 
pašvaldības uzaicinājuma viesojās 
Vācijā, lai piedalītos pasākumos, 
kas saistīti ar Gēsthahtes un Fran-
cijas pilsētas Plezīras sadraudzī-
bas 40 gadu jubileju, un ikgadējā 
Ziemassvētku tirdziņā.

Svinīgais jubilejas pasākums 
27. novembrī Gēsthahtes rātsnamā 
pagāja ļoti emocionālā gaisotnē. 

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētājas vietnieks Aleksandrs Lange 
pasākumā pauda prieku par Gēsthah-
tes un Plezīras ilggadējo un sekmīgo 
sadraudzību, kurai pateicoties arī 
Kuldīgai atsevišķos projektos ir iz-
veidojusies sadarbība ar Plezīru. Tās 
delegācija šogad viesojās Kuldīgas 
pilsētas svētkos.

29. novembrī Kuldīga bija pār-
stāvēta Gēsthahtes ikgadējā Ziemas-
svētku tirdziņā, kurā vāc ziedojumus 
Āfrikas valstīm. Šogad gēsthahtieši 
bija izlēmuši palīdzēt Mali. Stendā 
varēja pagaršot un nopirkt Kuldīgas 
maizi, „Latvijas balzamu”, „Laimas” 
konfektes, kā arī visdažādākos Kul-
dīgas novada mājražotāju ražojumus, 
piemēram, ābolu čipsus, ogu un dārze-

ņu sukādes, bezē un sviesta cepumus, 
ogu pastilas, karstvīnu un daudz ko 
citu. Tā kā arī Kuldīga un Gēsthahte ir 
sadraudzības pilsētas jau daudzus ga-
dus – nākamgad svinēs sadraudzības 
25 gadus –, daudzi gēsthahtieši labi 
zina Latvijas tradicionālos ēdienus un 
dzērienus, un Kuldīgā ceptā maize un 
„Latvijas balzams” jau pavisam drīz 
bija izpirkti. Tirdziņa apmeklētāji 
labprāt iegādājās arī citas preces, kā 
arī iepazinās ar Kuldīgas tūrisma buk-
letiem vācu valodā. Kuldīgas stendu 
tirdziņā apmeklēja arī Gēsthahtes un 
Plezīras pašvaldību vadītāji.

Viesošanās laikā Kuldīgas nova-
da pašvaldības pārstāvji apskatīja 
arī vairākus objektus un vietas, pie-
mēram, Basthorstas muižu, kuras 
saimnieks nodarbojas ne tikai ar 
lauksaimniecību, bet arī rīko dažā-
dus tematiskus un sezonālus pasā-
kumus. Piemēram, Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā muižā darbojas 
apkārtējo pilsētu un ciematu ie-
dzīvotāju iecienīts tirdziņš. Vēl ar 
viesģimeņu gādību kuldīdzniekiem 
bija iespēja apskatīt Gēsthahtei 
netālo Lineburgu, kas slavena ar 
savu vēsturisko un izsmalcināto, 
kā arī sekmīgi atjaunoto un labi 
uzturēto vecpilsētu. Lineburgā bija 

Lepnums un prieks par kuplo ģimeni

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sirsnīgi sveica renāti 
un Gunaru Voldemāru šmēdiņus, kuri šogad svinēja 60 kopdzīves gadus.

Sveic Gēsthahti un Plezīru sadraudzības jubilejā

apskatāms arī Vācijas sāls muzejs, jo 
pilsētas uzplaukumu nodrošinājušas 
sāls atradnes, kas atrodas zem tās. 
Kuldīgas novada muzeja pārstāvji 
nodibināja kontaktus ar Gēsthahtes 
muzeju, kā arī iepazinās ar muzeju 

„Miniatūrā brīnumzeme” Hambur-
gā. Viesošanās laikā ar Gēsthahtes 
un Plezīras pašvaldību pārstāvjiem 
tika pārrunātas dažādas aktualitātes, 
tostarp jautājums par bēgļu uzņem-
šanu Eiropā, kā arī apspriestas iece-

res turpmākajai sadarbībai kultūras 
un citās jomās.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

Kuldīga tika pārstāvēta Gēsthahtes ikgadējā Ziemassvētku tirdziņā, piedāvājot tradicionālos Kuldīgas labumus. Delegācijas 
sastāvā (no kreisās) Dace reinkopa, Eduards reinkops, mārīte Turka, rinalds Gūtpelcs, Daina antoniška un Krista jansone.
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Kuldīgas novada pašvaldība 
iesaistījusies projektā „LiviHe-
ri” jeb „Dzīvojam ar kultūras 
mantojumu”, kas saņēmis 85% 
finansiālu atbalstu no Centrālās 
Baltijas jūras reģiona program-
mas. 

Projektā sadarbosies Kuldīgas 
novada pašvaldības Restaurācijas 
nodaļa, renovācijas centrs „Tamme-
la” Raumā Somijā, Turku universi-
tāte, Gotlandes reģiona pašvaldība 
un biedrība „Starpnozaru mākslas 
grupa „Serde”” no Aizputes. To 

plānots īstenot līdz 2018. gada 
30. augustam.

 „LiviHeri” ietvaros iecerēts 
organizēt praktiskas un teorētiskas 
restaurācijas darbnīcas, radot izcilus 
restaurācijas piemērus un attīstot 
kultūrtūrisma objektus Kuldīgas 
vecpilsētas ēkās Baznīcas ielā 30 un 
17. Ēkā Baznīcas ielā 30 jau šobrīd 
notiek būvniecība, lai izveidotu 
jaunas, daudz plašākas telpas restau-
rācijas centram, kurā bez darbnīcām 
iekārtos arī izstāžu telpu ar mācību 
klasi. Savukārt ēkai Baznīcas ielā 
17, kas atzīta par vienu no tūrisma 

ikonām vecpilsētā, salabos ielas 
koka apšuvuma fasādi, novērsīs 
mūru deformāciju un atjaunos īpašo 
polihromo krāsojumu pagalma fasā-
dēm. Tāpat projekta ietvaros plānots 
ieviest jaunus tūrisma pakalpoju-
mus „Kafijas tase” un „Dārgumu 
medības”.

Tā kā programma paredz lietde-
rīgu dabas un kultūrvēstures resursu 
izmantošanu tūrisma vajadzībām, 
dalība projektā sniegs ieguldījumu 
Kuldīgas vasaras tūrisma sezonas at-
klāšanas pasākumā „Lido zivis Kul-
dīgā” 2016. gadā, bet 2018. gadā, 

svinot Latvijas simtgadi, plānots 
sarīkot vērienīgu trīs dienu pasāku-
mu „Kultūras mantojuma forums”. 
Vēl plānotas pieredzes apmaiņas 
vizītes pie partneriem, lai sadarbībā 
ar Turku universitāti analizētu jauno 
tūrisma produktu ieviešanas gaitu.

„LiviHeri” mērķis ir iemācīties, 
kā dzīvot, apsaimniekot un attīstīt 
vēsturisku pilsētu, saglabājot tās 
tipisko pilsētvidi un dzīvotspēju. 
Projekts paredz attīstīt jaunus, 
tematiski vienotus kultūrtūrisma 
piedāvājumus, izmantojot vietējos 
kultūras un dabas resursus, kā arī 

izzinot iesaistīto partneru vēsturisko 
pilsētu kopīgo un atšķirīgo. Sekot in-
formācijai par projekta aktualitātēm 
var „LiviHeri” blogā https://liviheri.
wordpress.com/

 ILZE ZarIŅa, 
projekta vadītāja

Rekonstruējot Ernesta Vīg-
nera Kuldīgas mūzikas skolu, 
atrastas trīs kastītes, kas skolas 
ēkā saglabājušās no laika, kad 
tur darbojās Kuldīgas ebreju 
pamatskola. 

Muzeja „Ebreji Latvijā” direktors 
Iļja Ļenskis pastāstīja: „Tās ir Ebreju 
Nacionālā fonda (Keren Kayement 
Le-Yisrael) ziedojumu kastītes. 
Tādas tika izvietotas gan ebreju 
organizāciju telpās un uzņēmumos, 
gan privātmājās un bija domātas 
ziedojumu vākšanai zemes iegūšanai 
Palestīnā ebreju apmetņu izveidei. 

Datējums tieši šīm kastītēm varētu 
būt 1930. gads.” 

Kuldīgā Ebreju Nacionālā fonda 
nodaļa darbojās kopš 1926. gada. 
No vienas puses uz kastītes ir fonda 
logo, nosaukums un Dāvida zvaig-
zne, otrajā pusē Dāvida zvaigzne un 
uzraksts „Ražots Palestīnā (Izraēlas 
zemē)” ivritā un angliski, un tikai 
ivritā ražotāja nosaukums „Alfred 
Zalcman, Jeruzaleme”.

Skolas ēka Smilšu ielā 6 cel-
ta 1914. gadā kā Pilsētas ebre-
ju pamatskola, tādējādi kopā ar 
1875. gadā celto Kuldīgas sina-
gogu un tās kompleksam piede-

rošajām celtnēm – lūgšanu namu 
un kapliču 1905. gada ielā 6 –, 
veidojot vienotu pilsētas ebreju ko-
pienas sabiedrisko centru. Ebreju 
kopiena līdz 1941. gadam ieņēma 
nozīmīgu vietu pilsētas ekonomis-
kajā, politiskajā un kultūras dzīvē. 
Pēc II Pasaules kara, 1945. gadā, 
pamatskolas ēkā Smilšu ielā 6 
iekārtojās jaundibinātā Kuldīgas 
mūzikas vidusskola.

KrISTaS janSOnES, 
Kuldīgas novada muzeja 

mārketinga un izglītības nodaļas 
vadītājas, teksts un foto

Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmija (RPIVA) šajā 
rudenī sāka attīstīt reģionālos 
mūžizglītības un pētniecības cen-
trus. Pirmais reģionālais centrs 
ir paredzēts Kuldīgā.

Reģionālajā centrā kopā ar paš-
valdību plānots risināt aktuālus 
jautājumus – izstrādāt un piedāvāt 
pedagogiem un izglītības iestāžu 
vadītājiem profesionālās pilnveides 
programmas un mūžizglītību tuvāk 
dzīvesvietai. Svarīgs faktors reģiona 
attīstībā ir augstskolas un pašvaldī-
bas sadarbība.   

„Ievērojami pieaug pieprasījums 
pēc kvalitatīvām tālākizglītības 
programmām, kuras tiek piedāvā-
tas uz vietas, realizējot izglītības 
pieejamību tuvāk mājām un darba 
vietai. Un mēs kā profesionāļi vē-
lamies mūžizglītībai radīt augstāku 
pievienoto vērtību. Sarunu procesā ir 

Atbalsta centra izveide, kura darbība 
būs visaptveroša, sākot no māmiņām 
ar maziem bērniem, skolēniem un 
jauniešiem līdz pat senioriem,” 
uzsver RPIVA rektore Daina Voita. 

Kuldīgas novada Izglītības no-
daļas vadītāja Santa Dubure atzīst, 
ka „jau daudzu gadu garumā ir 
sadarbība ar akadēmiju gan kopīgu 
izglītības konferenču, gan Karjeras 
dienu pasākumu, gan skolēnu zi-
nātniski pētniecisko darbu izstrādes 
un aizstāvēšanas, gan pedagogu 
tālākizglītības organizēšanā. Tāpēc 
tas, ka darbošanās tiks paplašināta, 
atbalstot novada izglītības sistēmas 

pilnveidošanu dažādos veidos, ir 
vērtējams tikai pozitīvi. Akadēmi-
jas darba kvalitāte nekad nav mūs 
pievīlusi, tāpēc esam atvērti tālākai 
sadarbības paplašināšanai”. 

Viens no Atbalsta centra darbības 
virzieniem tiks orientēts uz veselību 
kopumā – gan emocionālo un psihis-
ko, gan fizisko. Tā kā 2014. gadā tika 
slēgts Kurzemes Mutes veselības 
centrs, kura primārais uzdevums 
bija bērnu zobu stāvokļa vispārējā 
izvērtēšana un informatīvais darbs 
izglītības iestādēs, tad sarunā ar 
ārsti Dzintru Ozoliņu tika akcentēta 
šī iepriekšējā pasākuma nozīmība, 
ko varētu attīstīt arī turpmāk, sadar-
bojoties ar topošo Atbalsta centru.

Plānots, ka liela uzmanība tiks 
pievērsta pedagogu tālākizglītībai. 
Ņemot vērā, ka mūsdienu pedagoģi-
ja nepārtraukti mainās, kā arī regulā-
ri tiek pilnveidotas mācību metodes, 

reģionu skolotāji ir jāizglīto par 
jaunāko nozarē. Akadēmijas mācīb-
spēki ir daudzu mācību grāmatu au-
tori un līdzautori, kuri visprasmīgāk 
spēj sniegt metodiskus ieteikumus 
mācību priekšmetu apguvē.

Vēl viens nozīmīgs mērķis ir 
nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu 
pedagogu sagatavošanas sistēmu 
bērnu ar īpašo vajadzību iekļaujošās 
izglītības īstenošanai. Šie bērni prasa 
īpašu attieksmi, taču nereti skolo-
tājiem trūkst zināšanu, kā rīkoties 
dažādās situācijas un kā panākt, lai 
arī viņiem būtu nodrošināta atbil-
stoša vide un kvalificēta palīdzība 
izglītības apguvei. Tas attiecas gan uz 
talantīgajiem bērniem, gan bērniem 
ar mācīšanās traucējumiem. Tikpat 
aktuāla problēma skolās ir dialoga 
veicināšana ar skolēnu vecākiem par 
atbildības jomas sadalīšanu bērnu 
audzināšanā. Sadarbībā starp RPIVA, 

izglītības iestādēm un pašvaldību tiks 
piedāvātas vairākas programmas, pie-
mēram, atbalsts skolotājiem darbam 
ar talantīgajiem bērniem, karjeras 
izglītības attīstība u.c.

Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju 
organizācija ir atzinusi Rīgas Peda-
goģijas un izglītības vadības akadē-
miju par Investoru izcilībā (Investors 
in Excellence) – šis sertifikāts ir 
apliecinājums RPIVA darbinieku 
veiksmīgam kopdarbam, spējai pār-
ņemt labāko pieredzi un nepārtraukti 
pilnveidoties. Lai nodotu šo pieredzi 
arī reģionos, RPIVA plāno investēt 
tālākizglītības projektos, lai attīstītu 
kvalitatīvu mūžizglītības piedāvā-
jumu izglītības jomā strādājošajiem 
– skolotājiem un skolu vadītājiem, 
īpaši piedāvājot reģionu vajadzībām 
atbilstošus problēmu risinājumus. 

ruTa KarLOVIČa, 
rPIVa direktore

Iesaistās projektā „Dzīvojam ar kultūras mantojumu”

Atrod Ebreju Nacionālā fonda ziedojumu kastītes

Kādreizējās Kuldīgas ebreju pamatskolas ēkā atrastas ziedojumu kastītes.

RPIVA ieguldīs mūžizglītības attīstībā Kurzemē

angļu valodas olimpiādē	 9.	 klašu	 skolēniem	
5.	novembrī	piedalījās	22	skolēni	no	visām	pil-
sētas	skolām	un	no	Ēdoles,	Laidu,	Vilgāles	un	
Z.A.Meierovica	Kabiles	pamatskolas.
1.	 vietā	 –	 Elans	Andrejs	 Vēvers	 (Kuldīgas	
Mākslas	 un	 humanitāro	 zinību	 vsk.,	 sk.	Agita	
Zubriļena),	2.	–	Reinis	Indriksons	(Kuldīgas	Cen-
tra	vsk.,	sk.	Līga	Lapsa),	3.	–	Alise	Alma	Ābula	
(Kuldīgas	Centra	vsk.,	sk.	Marita	Berķe)	un	Monta	
Jankovska	(Kuldīgas	pamatsk.,	sk.	Agnese	Kār-
kliņa).	Atzinību	saņēma	Krišs	Ernests	Freibergs	
(Kuldīgas	Mākslas	un	humanitāro	zinību	vsk.,	sk.	
A.Zubriļena),	Gatis	Dvilaitis	un	Kristiāns	Stepe	
(abi	no	Kuldīgas	2.	vsk.,	sk.,	Laila	Meirupska).
6.	 novembrī	 notika	novada sociālo zinību 
konkurss	 6.	 klašu	 skolēniem	 „Pagasts	 –	 pil-
sēta	–	valsts”.
1.	 vietu	 ieguva	Z.A.Meierovica	Kabiles	pamat-
skolas	 komanda	 (Alise	Dubure,	 Līva	 Žanete	
Ozoliņa,	 Jānis	Ešenvalds,	Martins	 Zagorskis,	
sk.	Irina	Graudiņa),	2.	vietā	ierindojās	Kuldīgas	
Mākslas	 un	 humanitāro	 zinību	 vidusskolas	
komanda	(Nils	Zīle,	Ričards	Riets,	Mārsija	Ieva	
Jurēvica,	Ieva	Valdmane,	sk.	Aiga	Moļņika),	bet	
3.	vietā	–	Kuldīgas	Centra	vidusskolas	komanda	
(Toms	Janušs,	Emīls	Veigelts,	Karīna	Aija	Blūma,	
Ilva	Ešenvalde,	sk.	Antra	Spuļģe).

Vācu valodas olimpiādē 10. – 12. klašu 
skolēniem	25.	 novembrī	 piedalījās	 10	 skolēni	
no	Kuldīgas	 2.	 vidusskolas,	 Kuldīgas	Centra	
vidusskolas	un	Kuldīgas	Mākslas	un	humanitāro	
zinību	vidusskolas.
1.	 vietā	 –	Aiva	Kuršinska,	 2.	 –	 Laura	Džeina	
Kārkliņa,	3.	–	Marika	Kandere	(visas	no	Kuldīgas	
2.	vsk.,	sk.	Selva	Rozentāle).	Atzinību	saņēma	
Fēlikss	Miļus	(Kuldīgas	Mākslas	un	humanitāro	
zinību	vsk.,	sk.	Guntra	Buivida).
Bioloģijas olimpiādē 8. klašu skolēniem 
30.	 novembrī	 piedalījās	 21	 skolēns	 no	 visām	
pilsētas	 skolām	un	 no	Ēdoles	 un	Vārmes	pa-
matskolas.
1.	vietā	–	Paula	Ante	(V.Plūdoņa	Kuldīgas	ģimn.,	
sk.	Rita	Bidzāne),	 2.	 –	Paula	Astiča	 (Kuldīgas	
pamatsk.,	 sk.	 Ilze	Ose),	 3.	 –	 Kristaps	Mikāls	
(Kuldīgas	Centra	 vsk.,	 sk.	 Silvija	Bergmane).	
Atzinību	saņēma	Justīne	Ansone,	Ernests	Vēzis	
(abi	no	Kuldīgas	Centra	vsk.,	sk.	S.Bergmane),	
Kārlis	 Rimaševskis	 (Kuldīgas	 pamatsk.,	 sk.	
I.Ose)	 un	Monta	Tetere	 (Ēdoles	 pamatsk.,	 sk.	
Gunita	Meiere).
Bioloģijas olimpiādē 9. – 12. klašu skolēniem 
30.	 novembrī	 piedalījās	 44	 skolēni	 no	 visām	
pilsētas	skolām	un	no	Ēdoles,	Vārmes,	Z.A.Me-
ierovica	Kabiles	 pamatskolas.	 Vietas	 piešķīra	

četrās	klašu	grupās.
9.	 klase:	 1.	 vietā	 –	Andrejs	 Štrāls	 (Kuldīgas	
pamatsk.,	 sk.	 Ilze	 Ose),	 2.	 –	Marta	 Pūpola	
(Kuldīgas	Mākslas	 un	 humanitāro	 zinību	 vsk.,	
sk.	I. Ose),	3.	–	Liene	Štorha	(Ēdoles	pamatsk.,	
sk.	Ilzīte	Kadiķe).	Atzinību	saņēma	Ričards	Zariņš	
(Kuldīgas	pamatsk.,	sk.	I.Ose),	Alise	Alma	Ābula	
(Kuldīgas	Centra	 vsk.,	 sk.	Ritvars	Rekmanis),	
Daniela	Reimane	 (V.Plūdoņa	Kuldīgas	 ģimn.,	
sk.	Rita	Bidzāne).
10.	klase:	1.	vietā	–	Laura	Balandiņa	(Kuldīgas	
2.	vsk.,	sk.	Aivars	Cīrulis),	2.	–	Ēriks	Pētersons	
(Kuldīgas	Mākslas	 un	 humanitāro	 zinību	 vsk.,	
sk.	I.Ose),	3.	–	Oskars	Šēlis	(Kuldīgas	2.	vsk.,	
sk.	A.Cīrulis).
11.	 klase:	 1.	 vietā	 –	Marta	Dupate	 (Kuldīgas	
Mākslas	un	humanitāro	zinību	vsk.,	sk.	 I.Ose),	
2.	–	Elvis	Strauts	un	3.	–	Inga	Birzniece	(abi	no	
V.Plūdoņa	Kuldīgas	ģimn.,	sk.	Ināra	Iesalniece).
12.	 klase:	 1.	 vietā	 –	Beāte	Herta	Kepša,	 2.	 –	
Beatrise	Šmidberga	 (abas	no	Kuldīgas	Centra	
vsk.,	 sk.	R.Rekmanis).	Atzinību	 saņēma	 Līga	
Birzniece	(V.Plūdoņa	Kuldīgas	ģimn.,	sk.	I.	 Iesal-
niece)	un	Laura	Āboliņa	(Kuldīgas	Centra	vsk.,	
sk.	R.Rekmanis).

LILITa maČTama,
 Izglītības nodaļas speciāliste 

Ziemas	uzņemšana	Kuldīgas	Tehnoloģiju	
un	tūrisma	tehnikumā

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums uzņem audzēkņus mācībām nākamajam 
gadam, piedāvājot dažādus bonusus, kas atvieglos mācību procesu.
Skolēniem	būs	iespēja	saņemt	stipendiju	līdz	EUR	100	mēnesī,	apmaksātus	komandēju-
mus,	meistarklases,	mācību	materiālus,	starptautisku	praksi.	Audzēkņi	saņem	ceļa	izde-
vumu	kompensāciju	ar	sabiedrisko	transportu	Kuldīgas	novada	teritorijā.	Skola	nodrošina	
arī	ar	dienesta	viesnīcu.	Studijas	tehnikumā	var	savienot	ar	darbu.
Ar	pabeigtu	vidusskolas	izglītību	vai	profesionālo	vidējo	izglītību	uzņem	līdz	8.	janvārim:

Specialitāte Mācību	ilgums
Izglītības	 dokuments	
pēc	programmas
apguves

Programmas licen-
ce/	akreditācija

Restauratora asistents 1,5 gadi Diploms P-10002/AP3161

Programmvadības	 (CNC)	
kokapstrādes	 darbmašīnu	
speciālists

1,5 gadi Diploms P-9191/AP2803

Mācības	sāksies	2016.	gada	11.	janvārī.
Ar	pabeigtu	pamatizglītību	uzņem	līdz	26.	februārim:

Specialitāte Mācību	ilgums Izglītības	dokuments	pēc	
programmas apguves

Programmas 
licence/akredi-
tācija

Viesnīcas	istabene 1 gads Atestāts P-9205/AP2877
Galdnieks 1 gads Atestāts P1044/AP3131

Mācības	sāksies	2016.	gada	1.	martā
Uzņemšanas	komisija:	Liepājas	ielā	31,	Kuldīga,	tel./fax	6	33	24082;	
www.kuldigastehnikums.lv.

Olimpiāžu rezultāti novembrī
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SPOrTa PaSāKumI DECEmBrĪ

Notiks starptautiskas sacensības 
dambretē „Zelta kauliņš”

2016. gadā no 4. līdz 9. janvārim 
Kuldīgā notiks 35. starptautiskā 
bērnu komandu turnīra kausa 
izcīņa „Zelta kauliņš” 64 lauciņu 
dambretē. 

Dalību sacensībās apstiprinājuši 
sportisti no Krievijas, Baltkrievijas, 
Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Lat-
vijas. Kopumā uz sacensībām tiek 
gaidīti ap 120 cilvēku.

Sacensības norisināsies Kuldīgas 
sporta namā, Virkas ielā 13. Da-
lībnieki ir 2000. gadā dzimuši un 
jaunāki. Komandā būs pieci cilvēki – 

trīs puiši, viena meitene un treneris.
Starptautiskās bērnu komandu 

sacensības par „Zelta kauliņa” 
kausu 64 lauciņu dambretē notiek 
Vispasaules Dambretes federācijas 
(FMJD) aizgādībā. „Zelta kauliņa” 
kausa izcīņa ir sacensību kopums, 
kas veicina pusaudžu daudzpusī-
gu attīstību un jauno dambretistu 
gatavošanos gada galvenajām sa-
censībām.

„Zelta kauliņa” kausa izcīņu rīko, 
lai izplatītu dambretes spēli starp 
kadetu vecuma skolēniem, stiprinātu 
draudzīgas saites starp dažādu valstu 

jaunajiem dambretistiem, kā arī vei-
cinātu daudzpusīgu jauno dambretis-
tu meistarības izaugsmi. Sacensības 
katru gadu notiek citā valstī.

Kuldīgā sacensības rīko Kuldīgas 
novada sporta skola sadarbībā ar 
Latvijas Dambretes savienību. Tās 
vada tiesnešu kolēģija, galvenais 
tiesnesis – Kārlis Ozols.

Sīkāka informācija pa tālruni: 
+371 29555220 (Inita Šneidere).

anITa ZVInGuLE,
Kuldīgas novada sporta skolas 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Sacensību programma
4.	janvārī	–	komandu	ierašanās	līdz	16.00.	Individuālais	komandu	ātrspēles	turnīrs	no	18.00.
5.	janvārī	–	atklāšana,	1.	un	2.	kārta	pamata	turnīrā,	mazās	sporta	spēles.
6.	janvārī	–	3.	un	4.	kārta,	mazās	sporta	spēles,	treneru	konference.
7.	janvārī	–	5.	un	6.	kārta,	dambretes	stafete,	balle.
8.	janvārī	–	7.	un	8.	kārta,	kultūras	programma.
9.	janvārī	–	9.	kārta,	apbalvošana,	noslēgums.	Komandu	aizbraukšana	pēc	16.00.
Sacensību	norisē	var	būt	izmaiņas.

12.XII	 10.00	 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	telpu	futbolā;	
	 	 KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
12.XII	 18.00	 Latvijas	čempionāts	florbolā	1.	līgā:	FK	„Kuldīga”	–	FK	„JeNo”;	
	 	 KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
14.XII	 16.00	 Latvijas	jaunatnes	čempionāts	florbolā	U-18	grupā:	Kuldīgas	NSS	–	Talsu	
	 	 NSS/„Knauzers”;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
19.XII	 10.00	 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	64	lauciņu	dambretē;	
	 	 KNSS	manēža,	Dzirnavu	iela	13,	Kuldīga
19.XII	 11.00	 Latvijas	čempionāts	Nacionālajā	līgā	volejbolā	sievietēm;	
	 	 KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga	
19.XII	 16.00	 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	telpu	futbolā;	
	 	 KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
20.XII	 10.00	 Kuldīgas	novada	atklātais	čempionāts	telpu	futbolā;
	 	 KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
20.XII	 14.00	 Latvijas	telpu	futbola	1.	līgas	čempionāts:	FC	„Nikers”	–	„Ošukalns”	
	 	 (Jēkabpils);	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
26.XII	 11.00	 A.Grandberga	un	J.Vilerta	piemiņas	turnīrs	šahā;	
	 	 KNSS	šaha	klubs,	Liepājas	iela	14,	Kuldīga
26.XII	 16.00	 Baltijas	vīriešu	volejbola	līgas	čempionāts:	ASK	„Kuldīga”	–	VK	„Biolars/
	 	 Jelgava”;	KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga
26.XII	 20.00	 Latvijas	čempionāts	florbolā	1.	līgā:	FK	„Kuldīga”	–	„Rubene-1”;	
	 	 KNSS	halle,	Piltenes	iela	25,	Kuldīga

Sākusies biļešu tirdzniecība uz 
FIA Eiropas rallija čempionāta 
(ERČ) sezonas pirmo posmu Kul-
dīgas un Liepājas apkārtnē.

Rallijs notiks no 5. līdz 7. febru-
ārim, turklāt tas būs arī pirmais ERČ 
junioru čempionāta posms, tādējādi 
tam piešķirot dubultu starptautisko no-
zīmi. Sacensības iekļautas arī Latvijas 
rallija čempionāta kalendārā.

Tirdzniecības vietās Kuldīgā sākta 
FIA Eiropas rallija čempionāta un 
Latvijas rallija čempionāta ziemas 
posma „Rally Liepāja” ieejas karšu 
tirdzniecība, kuru cena iepriekšpārdo-
šanā līdz 31. decembrim noteikta EUR 
18. Sākot ar 2016. gada 1. janvāri, 
cena būs EUR 25.

Ar ieejas karti varēs apmeklēt 
visus „Rally Liepāja” ātrumposmus, 
kas norisināsies Liepājas un Kuldīgas 
apkārtnes ceļos, piedevām komplektā 
saņemsiet arī skatītāja drošības infor-
mācijas bukletu, kakla lenti un rallija 
uzlīmi. Pasākuma laikā būs iespējams 
iegādāties arī vienreizēju ieejas biļeti 
atsevišķam ātrumposmam, šāda biļete 
maksās EUR 12.

Ātrumposmus bez maksas varēs 
vērot bērni līdz 10 gadu vecumam un 
invalīdi, kuriem būs jāuzrāda invalīda 
apliecība. Pensionāri, uzrādot aplie-
cību, tūrisma informācijas centros 

Liepājā, Kuldīgā, Talsos vai Saldū 
saņems 10% atlaidi, iegādājoties vienu 
ieejas karti.

„Rally Liepāja” ieejas kartes Kul-
dīgā var iegādāties Kuldīgas tūrisma 
informācijas centrā, Baznīcas ielā 5, 
kā arī internetā, Latvijas rallija čem-
pionāta oficiālajā mājaslapā, http://
autorally.lv

„Nākamgad noslēgsies mūsu un 
„Eurosport Events” trīs gadu sa-
darbības līgums par Eiropas rallija 
čempionāta posma sarīkošanu Latvijā, 
tamdēļ aicinu autosporta cienītājus 
un atbalstītājus izmantot izdevību 
Latvijā vērot Eiropas meistarīgo rallija 
braucēju cīņas un novērtēt jaunākās un 
jaudīgās sporta tehnikas potenciālu.

Jo vairāk apmeklētāju redzēsim 
ātrumposmos, jo vairāk argumentu 
mums būs sarunām ar čempionāta 
rīkotājiem un mūsu nozīmīgākajiem 
sadarbības partneriem – Latvijas 
valdību, kā arī Liepājas un Kuldīgas 
novada Domi, lai pilnvērtīgs Eiropas 
rallija čempionāta posms Latvijā varē-
tu notikt arī turpmākos gadus,” doties 
uz ralliju aicina rīkotājs, „RA Events” 
direktors Raimonds Strokšs.

FIA Eiropas rallija čempionāta 
2016. gada kalendārā paredzēti desmit 
posmi, kas vienlīdzīgi sadalīti starp 
pieciem grunts un pieciem asfalta 
rallijiem.

2016. gads būs ceturtais gads pēc 
kārtas, kad ziemā notiekošais „Rally 
Liepāja” iekļauts FIA Eiropas rallija 
čempionāta kalendārā. Ja pirmās trīs 
reizes Latvijā notiekošais rallijs bija 
pēc skaita otrais ERČ posms, tad līdz 
ar Austrijas neiekļaušanu 2016. gada 
kalendārā, tieši Kurzemes novadā 
notiekošajam rallijam būs gods uzsākt 
64. FIA Eiropas rallija čempionāta 
sezonu. Iepriekš uzvarētāja laurus 
Latvijas ceļos plūkušas somu pilotu 
Jari Ketomā (2013, „Ford Fiesta” 
RRC) un Esapeka Lapi (2014, „Škoda 
Fabia” R5) pilotētās ekipāžas, bet šā 
gada ziemā sarīkotajās sacensībās 
uzvarētāja kausu saņēma īrs Kreigs 
Brīns („Peugeot 2018” T16 R5) ar 
stūrmani Skotu Martinu no Lielbritā-
nijas. Turpinot iesākto tradīciju, tieši 
K.Brīna vadītais „Peugeot 2018” T16 
tiks izmantots visos nākamā gada 
„Rally Liepāja” vizuālajos materiālos.

Jaunumus un citu informāciju 
par „Rally Liepāja” varat uzzināt arī 
interneta mājaslapā www.lvrally.com 
un sociālajos tīklos Twitter @LVRal-
ly, Facebook /LVRally, YouTube /
RallyLiepāja un Instagram /lvrally.

jānIS unBEDaHTS,
 „ra Events” sabiedrisko attiecību 

speciālists
Publicitātes foto

Eiropas rallija čempionāta 2016. gada 
sezona sāksies ar posmu Kuldīgā

arī nākamgad Kuldīgas apkārtnē 
norisināsies Eiropas rallija čempio-

nāta ziemas posms.
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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

nO 11. LĪDZ 17. DECEmBrIm KInO nETIEK DEmOnSTrĒTS!

P. 18.XII 15.30  rOmEO n’ DŽuLjETa 
Sv.	 20.XII	 18.00	 2015,	Latvija,	ilgums	1’22	
T.	 23.XII	 19.30	 12+
S.	 26.XII	 16.00	 Drāma

P. 18.XII 13.30 SnūPIjS un ČārLIjS
Sv. 20.XII 15.00  BraunS: rIEKSTIŅu FILma 
P.	 21.XII	 16.00	 2015,	ASV
O.	 22.XII	 18.30	 Ilgums	1’33
T.	 23.XII	 19.00	 Animācijas	ģimenes	filma
S.	 26.XII	 19.00	 U
P. 28.XII 16.00, 18.00
T. 30.XII 15.30, 17.30

S. 26.XII 18.00  TraKIE ZIrmaSSVĒTKI ar 
Sv. 27.XII 18.00 KūPErIEm
P.	 28.XII	 20.00	 2015,	ASV,	ilgums	1’47
T.	 30.XII	 19.30	 Komēdija,	12+

Sestdien,	19.	decembrī,	18.00	Sv.	Annas	baznīcā	–	Ziemassvētku koncertprogramma 
„ar sirdi eņģeļa plaukstā”.	Muzicē:	Endija	Aleksandra,	Dainis	Skutelis,	Ģirts	Ķesteris,	
Melisa	Kovaļova.	Ieeja	–	EUR	10.

Svētdien,	20.	decembrī,	16.00	Sv.	Katrīnas	baznīcā	–	labdarības koncerts „mieru 
šonakt”.	Savāktos	ziedojumus	nodos	Kuldīgas	slimnīcas	bērnu	nodaļai.	Muzicē:	Kuldīgas	
kultūras	centra	vokālie	ansambļi	„Trifeles”,	„Karameles”	un	„Triumfs”.

Pirmdien,	21.	decembrī,	18.00	Kuldīgas	kultūras	centrā	–	koncerts „„Stariņa” Zie-
massvētki””.	Raibu	raibie	deju	raksti	ar	BDK	„Stariņš”,	TDA	„Venta”.	Ieeja	–	bez	maksas.			

Otrdien,	22.	decembrī,	18.00	Sv.	Katrīnas	baznīcā	–	labdarības koncerts „Lai sapņi 
piepildās”.	Uzstājas	popgrupas	„Putas”	un	„Putiņas”.

Otrdien,	22.	decembrī,	19.00	Kuldīgas	kultūras	centrā	–	deju uzvedums „Zem eņģeļa 
spārna”.	Dejo	deju	studija	„Viva	Fitness“.

Otrdien,	22.	decembrī,	20.00	Sv.	Annas	baznīcā	–	koncerts „Leduspuķe tavā logā”. 
Dzied	Dita	 Lūriņa	un	Zane	Dombrovska.	Biļetes	KKC	kasē	un	www.bilesuparadize.lv.	
Ieeja	–	EUR	10.

Piektdien,	25.	decembrī,	13.00	Liepājas	ielā	3	–	rūķa dzimšanas dienas svinības.
Piektdien,	25.	decembrī,	20.00	Sv.	Annas	baznīcā	– koncerts „Kad mīlestība dzimst”. 

Uzstājas	Zigfrīds	Muktupāvels,	Ance	Krauze,	 Jāņa	Lūsēna	Ziemassvētku	orķestris	 un	
kamerkoris	„Rāte”.	Biļetes	KKC	kasē	un	www.bilesuparadize.lv.	Ieeja	–	EUR	12.

Svētdien,	27.	decembrī,	16.00	Kuldīgas	kultūras	centrā	–	Ziemassvētku eglīte bēr-
niem.	Slepena	informācija	vecākiem	–	dalības	maksa	EUR	5	par	dāvaniņu	jāsamaksā	
līdz	21.	decembrim	KKC	kasē	2.	stāvā.

Noslēdzoties projektu konkursam 
„Darīsim paši!”, novads ir ieguvis 
par 40 sakārtotām vietām vairāk.

Prieks un gandarījums par to, 
ka iedzīvotāji paši saviem spēkiem 
spēj paveikt patiesi lieliskas lietas! 
Atjaunotas kāpņu telpas un pagalmi, 
izveidotas sporta un atpūtas vietas, 
sakārtoti bērnu rotaļu laukumi, 
izveidota pērļošanas darbnīca, sa-
šūti jauni tērpi dejotājiem, atjaunoti 
baznīcu un kapsētu žogi. Kārtējo 
reizi varam pārliecināties, cik daudz 
iespējams paveikt ar nelielu finan-
sējumu, lietā liekot savas prasmes, 
gribasspēku, entuziasmu un gribu 
darboties. Apbrīnojamas idejas tika 
izlolotas projektu pieteicēju galvās, 
un rokas šīs idejas ir ieviesušas 
dzīvē.

Ciemojoties pie projekta iesnie-
dzējiem pavasarī, kad viss bija tikai 
ideju līmenī, žūrijas komisijai nebija 
nojautas par to, cik lielisks būs re-
zultāts rudenī. Aizaugusi mežmala 
ir pārtapusi noplanētā un sakārtotā 
ģimeņu atpūtas vietā Pelčos, kuru 
izveidoja grupa „Caur ērkšķiem 
uz zvaigznēm” projektā „Ideālais 
galamērķis”. Pļavā pie bērnudārza 
„Bitīte” biedrība „Dzīvo sportisks, 
vesels, laimīgs” kopā ar draugiem 
un kaimiņiem īstenoja projektu 
„Atpūtas un aktivitāšu laukuma 
izveide Parka ielā 22”. Tagad pļavi-
ņa ir pārtapusi laukumā, kurā roku 
volejbolā var iemēģināt ikviens 
sporta mīļotājs. Arī par mazajiem 
līdznācējiem ir padomāts, jo pie 
laukuma izveidots bērnu rotaļu rīks. 
„Pelnrušķīte” jeb nams Liepājas ielā 
27 ticis pie atjaunotas fasādes, kas 
priecē gan pašus mājas iemītniekus, 
gan garāmgājējus.

Pašu rokām paveiktais ir daudz-
reiz mīļāks un saudzējamāks. Ģi-
menes, darbojoties kopā ar bērniem, 
iemāca tiem ne tikai jaunas prasmes 
un iemaņas, bet arī attieksmi pret pa-
veikto. Mazie ķipari, kuri pasniedz 
tētim zāģi vai krāsas bundžu, ne-
lauzīs un arī citiem bērniem neļaus 
bojāt tēta radītos soliņus vai šūpoles. 
Kaimiņi, kuri kopīgi remontē kāpņu 
telpas, centīsies norādīt viesiem 
uz tīrības un kārtības ievērošanu 
koplietošanas telpās. Tāda arī ir šī 
konkursa būtība – būt saliedētiem 
kopīga darba veikšanā, vispirms 
vienojoties par darāmo, tad sasniegt 
iecerēto un nobeigumā gūt gandarī-
jumu par paveikto.

11. decembrī Kuldīgas kultūras 
centrā notiks konkursa „Darīsim 
paši!” noslēguma pasākums, kurā 
liels paldies tiks teikts visiem, kuri 
piedalījās ideju īstenošanā.

Projektu realizēšanai Kuldīgas 
novada pašvaldības finansējums bija 
EUR 23 601,43. Ieceru īstenošanā 
iesaistījās aptuveni 540 cilvēku, sa-
vukārt to skaits, kas gūs labumu no 
padarītā, ir vairāk nekā 3000.

Pašu rokām 
paveiktais kļūst 

saudzējams

EVITa PĒTErSOnE, 
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdze, 
„Darīsim paši” koordinatore

ĒDOLĒ
Decembrī	–	Ivetas	Rogas	fotoizstāde	un	Aizpu-
tes	mākslinieces	 I.Rozenbahas	 izstāde	 „Zeme	
un	jūra”.
19.	decembrī	15.00	kultūras	namā	–	Ziemassvētku	
pasākums	pirmsskolas	vecuma	bērniem.
21.	decembrī	17.00	kultūras	namā	–	Ziemassvētki	
senioriem.
GuDEnIEKOS
18.	decembrī	13.00	kultūras	namā	–	pirmsskolas	
vecuma	bērnus	gaidīs	Salatēvs.
25.	 decembrī	 21.00	 kultūras	 namā	 –	 atpūtas	
vakars.	Ieeja	–	EUR	3.
ĪVanDĒ
29.	decembrī	21.00	Īvandes	muižā	–	slēgtais	va-
kars	ar	grupu	„Pļumpapā”.	Ieeja	–	EUR	2.	Iepriekš	
pieteikties	pagasta	pārvaldē	vai	pa	tālr.	26094780.
KaBILĒ
Decembrī	Kabiles	bibliotēkā		ikviens	interesents	
varēs	 iepazīties	 ar	 bibliotēkas	 arhīvā	 uzkrāto	
informāciju	par	nacionālo	partizānu	grupu,	kā	arī	
aplūkot	grāmatas	par	 tā	 laika	cīņām	un	notiku-
miem;	Kabiles	pamatskolas	mākslas	pulciņa	bērnu	
un	skolotājas	darbi	zīmējumu	izstādē	„Dziedāt	ar	
putniem,	lidot	ar	eņģeļiem”.
15.	decembrī	saieta	namā	„Sencis”	–	kino	seansi:	
17.00	–	animācijas	filma	„Sniega	kaujas”,	ieeja	–	
EUR	1;	19.00	–	L.Pakalniņas	spēlfilma	„Ausma”,	
ieeja	–	EUR	2.	Nāc	un	atpazīsti	arī	kabilniekus,	
kuri	piedalījās	filmēšanā.	
19.	decembrī	13.00	saieta	namā	–	senioru	masku	
balle	Ziemassvētku	noskaņās.	Spēlēs		Vilnis	Bum-
bieris	(Sabile).	Dalības	maksa	–	EUR	3.	Pieteikties	
līdz	14.	decembrim	pa	tālr.	29903638.
20.	decembrī	15.00		saieta	namā		–	pirmsskolas	
vecuma	bērnu	eglīte.	Paciņas	saņems	bērni,	kas	
dzimuši	no	01.01.2009.	līdz	01.12.2015.,	deklarēti	
un	dzīvo	Kabiles	pagastā,	un	būs	ieradušies	uz	
pasākumu.
24.	decembrī		aprit	70.	gadadiena	kopš	Friča	Kār-
kliņa	vadītā	nacionālo	partizānu	grupa	Kurzemē	
(no	1946.g	1.	janvāra	Ēvalda	Pakula)	1945.	gada	
24.	 decembrī	 ieņēma	Kabiles	 ciematu	 un	 uz	
8	stundām	likvidēja	padomju	varu.	Pie	piemiņas	
plāksnes	Kabiles	 centrā	 (veikala	 „Vītoli”	 ēka)		
iedzīvotāji	aicināti	iedegt	sveces.
25.	decembrī	22.00	–	3.00	saieta	namā	„Sencis”	–	
lielā	Ziemassvētku	balle.	Spēlēs	grupa	 „Lietus	
blūzs”.	Ieeja	–	EUR	4.	Iespēja	pieteikt	galdiņu	pa	
tālr.	25618976.
KurmāLĒ
11.	decembrī	18.00	Pagastmājas	pagalmā	–	egles	
iedegšana.
12.	decembrī	Rendas	kultūras	namā	–	labdarības	
koncerts	 „Eņģeļi	 pār	Latviju”.	Piedalās	pagasta	
sieviešu	vokālais	ansamblis.
16.	decembrī	13.00	pagasta	pasākumu	zālē	–	Zie-
massvētku	eglīte	Kurmāles	un	Turlavas	senioriem.
21.	 decembrī	 19.00	pagasta	pasākumu	zālē	–	
Ziemassvētku	dziesmas	dziedās	Ēriks	Loks.	Pēc	
koncerta	pie	eglītes	aicināti	pagasta	pašdarbnieki.
23.	 decembrī	 16.00	Kuldīgas	 kultūras	 centrā	–	
eglīte	pirmsskolas	 vecuma	bērniem.	Tiem,	 kuri	
atnāks	pie	eglītes,	 rūķi	sarūpējuši	saldumu	 tūti;	
22.00	–	4.00	–	Jaungada	salūts	un	balle.	Spēlēs	
Fricis	un	Brenča	muzikanti.	Vietas	pie	galdiņiem	
rezervēt	pa	tālruni	29257707.	Ieeja	–	EUR	5.
LaIDOS 
Sermītes	bibliotēkā	 līdz	31.	decembrim	–	Pļav-
muižas	saieta	nama	Mākslas	studijas	dalībnieku	
darbu	izstāde	„Sermīte	rudenī”.
12.	 decembrī	 16.00	 pie	Valtaiķu	 pienotavas	 –	
Ziemassvētku	stāsts	„Gaisma	mostas	Valtaiķos”.	

19.	decembrī	12.00	Laidu	skolas	sporta	 zālē	–	
Ziemassvētku	vecītis	aicina	pagasta	pirmsskolas	
vecuma	bērnus	uz	svētku	eglīti.	Kursēs	autobuss,	
pieteikties	pa	tālr.	29925202.
23.	decembrī	19.00	Laidu	skolas	sporta	zālē	–	Zie-
massvētku	koncerts.	Kursēs	autobuss,	pieteikties	
pa	tālr.	29925202;	21.00	–	balle	ar	grupu	„Sapņu	
pietura”.	Dalības	maksa	–	EUR	3.	Līdzi	ņemt	gro-
ziņu	un	mazu	dāvaniņu	loterijai.	Iepriekš	pieteikties	
pa	tālr.	29925202.
25.	 decembrī	 17.00	Valtaiķu	 dievnamā	–	Zie-
massvētku	 dievkalpojums.	 Kursēs	 autobuss,	
pieteikties	pa	tālr.	29925202.
PaDurĒ
Trešdienās	 19.30	Deksnes	 zālē	 –	 aerobikas	
nodarbības.
Ikviens	interesents,	kuram	tuva	teātra	māksla,	var	
pieteikties	teātra	nodarbībām.	Tālr.	28887059.
20.	decembrī	13.00	Deksnē	–	Ziemassvētku	vecī-
tis	gaidīs	Padures	pagastā	deklarētos	pirmsskolas	
vecuma	bērnus	(no	1	līdz	6	gadiem	ieskaitot).
21.	–	23.	decembrī	no	12.00	bibliotēkā	–	radošās	
pēcpusdienas	Ziemassvētku	noskaņās.	Eglītes	
rotāšana	un	citas	interesantas	aktivitātes.
PELČOS
Otrdienās	13.00,	 sestdienās	11.00	bibliotēkā	–	
datorkonsultācijas.
Trešdienās	16.30	–	bez	priekšzināšanām,	piekt-
dienās	18.00	–	ar	priekšzināšanām	bibliotēkā	–	
spāņu	valodas	nodarbības.
Decembrī	 bibliotēkā	–	Skaidrītes	Rozenbergas	
ziloņu	kolekcija;	virtuālā	izstāde	„Ziemassvētku	no-
skaņai”;	bērnu	zīmējumu	izstāde	„Mans	draugs”.
15.	 decembrī	 16.00	bibliotēkā	–	Ziemassvētku	
dekoru	radošā	darbnīca	lieliem	un	maziem.
18.	decembrī	10.30	bibliotēkā	–	pasākums	mazu-
ļiem	„Zem	eglītes	mazs	zaķītis”.
18.	decembrī	17.00	„Pagrabiņā”	–	„Dāvāsim	prieku	
sev	un	citiem”	–	cepsim	piparkūkas.
19.	decembrī	16.00	tautas	namā	–	atpūtas	pēc-
pusdiena	pagasta	pensionāriem.	Par	mūziku	gā-
dās	Māris	Kincis	no	Baldones.	Pieteikties	pagasta	
pārvaldē	līdz	17.	decembrim	pa	tālr.	63326145.	
20.	decembrī	12.00	tautas	namā	–	eglīte	pirms-
skolas	vecuma	bērniem.	Paciņas	pagastā	dekla-
rētajiem	 (kuri	 praktiski	 dzīvo	pagastā)	bērniem;	
nebūs	2015.	gada	dzimušajiem.	Ja	kāda	ģimene	
vēlas	uz	eglīti	atvest	citur	dzīvojošu	bērniņu,	dā-
vanu	sainītis	pašiem	jānogādā	pagasta	pārvaldē.	
Tālrunis	informācijai	26354396.
25.	decembrī	 12.00	 laukumā	pie	 tautas	nama;	
15.00	Ābeles	ciemā,	Klusās	ielas	galā,	laukumā	
pie	 priedītēm	 –	 „Ziemassvētku	 jampadracis”.	
Vilksim	bluķi,	liesim	laimes,	iesim	rotaļās.
rEnDā
12.	decembrī	kultūras	namā	–	piekto	reizi	labda-
rības	koncerts	„Eņģeļi	pār	Latviju”;		21.30	–	Zie-
massvētku	ieskaņas	balle	kopā	ar	grupu	„Uzmini	
nu”.	Ieeja	–	EUR	3.
16.	decembrī	19.00	–	Liepājas	teātrī	Ziemassvētku	
koncerts	„Apvij	rokas”.	Biļetes	cena	EUR	12.
18.	decembrī	16.00	kultūras	namā	–	Ziemassvētku	
vecītis	ielūdz	mazos	rendeniekus	(līdz	5	gadiem	
ieskaitot)	parotaļāties	un	noskatīties	Liepājas	ce-
ļojošā	leļļu	teātra	izrādi	„Puteklītes	Ziemassvētki”.	
rumBā
Decembrī	apskatāma	Rumbas	pagasta	iedzīvotā-
ju	veidota	gleznu	izstāde	„Ziemassvētku	gaisma”:	
no	14.	līdz	21.	decembrim	–	„Bukaišos”;	no	22.	līdz	
30. decembrim – Novadniekos.
15.	 decembrī	 16.00	 „Bukaišos”	 –	 „Radošā	
darbnīca”.
19.	 decembrī	 „Bukaišos”	 –	 paciņas	 pašiem	

mazākajiem	Rumbas	pagasta	 iedzīvotājiem	 (ar	
ielūgumiem).
23.	decembrī	19.00	„Bukaišos”	–	Ziemassvētku	
koncerts.
SnĒPELĒ
Decembrī	bibliotēkā	–	fotogrāfiju	izstāde	„Te	mēs	
dzīvojam”,	 autors	 snēpelnieks	Arvīds	 Līdaka;	
rokdarbnieces	Sarmītes	Maksimovas	 adījumi;	
keramiķes	Intas	Mednieces	darbu	izstāde.
Visu	Adventes	 laiku	bibliotēkā	–	 „Ziemassvētku	
brīnumu	zeķe”	(izpildot	zeķē	atrastos	uzdevumus,	
bērni	saņems	rūķa	sagatavotos	pārsteigumus).
13.	 decembrī	 16.00	pie	Pagastmājas	 –	 „Rūķu	
gājiens”,	pagasta	egļu	iedegšana.	
18.	decembrī	15.00	kultūras	namā	–	uz	Ziemas-
svētku	balli	aicināti	pagasta	pensionāri.	Pieteikties	
kultūras	namā	pa	tālr.	27843792,	63354250	vai	
27843796	līdz	14.	decembrim.
29.	 decembrī	 17.00	 kultūras	 namā	 –	 	 eglīte	
pirmsskolas	vecuma	bērniem	„Vecā	gada	pasaka”.	
Ziemassvētku	vecītis	dāvanas	pasniegs	pagastā	
dzīvojošiem	bērniem.	Ir	iespēja	dāvaniņas	saņemt	
arī	 citiem	bērniem	 (vērsties	pie	 kultūras	nama	
vadītājas	Raimondas,	tālr.	27843792).
TurLaVā
Decembrī	 bibliotēkā	 –	 Līvijas	 Bružes	 gleznu	
izstāde	„Ainavas	un	ziedi”;	Agneses	Salnas	rotaļ-
lietas	izstādē	„Rūķu	darbnīca”;	Intas	Mednieces	
keramikas	izstāde;	līdz	23.	decembrim	–	„Bērnu,	
jauniešu	un	vecāku	žūrija	2015”.	

12.	 decembrī	 18.00	Turlavas	 centrā	 –	 egles	
iedegšana.
16.	decembrī	 13.00	–	Turlavas	 seniorus	 ielūdz	
Vilgāles	 seniori	 uz	 Ziemassvētku	 pasākumu.	
Pieteikties	pa	tālr.	262633960	vai	28614939.
19.	decembrī	11.00	kultūras	namā	–	 „Kuldīgas	
muzeja	stāsti”	(par	vasarā	savākto	un	apkopoto).
20.	 decembrī	 14.00	 kultūras	namā	–	multfilma	
bērniem	„Artūrs	izglābj	Ziemassvētkus”;	16.00	–	
Lailas	Pakalniņas	Latviešu	spēlfilma	„Ausma”.
25.	 decembrī	 22.00	 kultūras	 namā	–	Ziemas-
svētku	balle.
26.	decembrī	11.00	kultūras	namā	–	Liepājas	leļļu	
teātris	 un	Ziemassvētku	 vecītis	 ciemos	gaidīs	
pašus	mazākos.
VārmĒ
12.	decembrī	16.00	atpūtas	parkā	„Aizupītes”	–	
svētku	egles	iedegšana,	rotaļās	iešana,	karstvīna	
baudīšana,	 našķēšanās	ar	 pelēkajiem	zirņiem.	
Vadīs	Vārmes	amatierteātris	„Es	un	Tu”.
17.	decembrī	16.00	pamatskolā	–	koncerts	„Reiz	
Ziemassvētkus	gaidot”.	Uzstāsies	Vārmes	pamat-
skolas	audzēkņi.
18.	decembrī	11.00	pamatskolā	–	Ziemassvētku	
eglīte	pirmsskolas	vecuma	bērniem,	kuri	 neap-
meklē	PII	un	skolu.
24.	decembrī	16.00	Vārmes	Sv.	Miķeļa	baznīcā	
–	Ziemassvētku	vakara	dievkalpojums	ar	vokālā	
ansambļa	„Atbalss”	piedalīšanos.

Laimi jaunajā 2016. gadā viens otram 
vēlēsim Pilsētas dārzā. 
Uz	brīvdabas	„Goldingen	Knight	Cinema”	ekrāna:	
23.00	–		Kuldīgas	novada	notikumu	apskats;
23.45	–		Kuldīgas	novada	Domes	priekšsēdētājas	Ingas	Bērziņas	uzruna;
00.00	–		svētku	salūts	uz	vecā	tilta.

12. decembrī plkst. 19.00
Rendas kultūras namā

LABDARĪBAS PASĀKUMS
„EŅĢEĻI PĀR LATVIJU”

PASĀKUMĀ PIEDALĪSIES:
• Egons Dombrovskis, Liepājas teātra aktieris
• Rendas deju kolektīvs
• Rendas amatierteātris
• Basu tradīciju ansamblis „Basu suiti”
• SP sieviešu vokālais ansamblis
• Snēpeles vīru un sieviešu vokālais ansamblis
• Etnogrāfiskais ansamblis „Suitu sievas”
• Kurmāles sieviešu vokālais ansamblis
• E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas saksofonistu ansamblis
• Rendas un Usmas baznīcas vokālais ansamblis
• Individuālie izpildītāji
• Jelgavas sieviešu vokālais ansamblis „Guns”
• Snēpeles deju kolektīvs
• Aizputes šovdeju grupa „Reitings”

Atnāc, ziedo un piepildi bērnu sapni dzīvot veseliem!
Sakām PALDIES visiem, kuri jau ziedojuši, 

lai kāds bērniņš Latvijā kļūtu veselāks
(No 2011. līdz 2014. g. Rendā saziedoti EUR 2427,80)


