
Goda balvu saņēma (foto no kreisās 
puses pirmajā rindā):

Jana Jākobsone , Kuldīgas 
novada pašvaldības Būvniecības nodaļas 
vadītāja, arhitekte. J.Jākobsone Kuldīgas 
novada Domē strādā kopš 2005. gada, 
ieguvusi doktores grādu arhitektūrā Rīgas 
Tehniskajā universitātē. Publicējusi vairāk 
nekā 15 zinātnisku darbu un regulāri uz-
stājas zinātniskās konferencēs. 2014. gadā 
izdotajā monogrāfijā par Kuldīgas pilsēt-
būvniecību un arhitektūru Jana pārstāv 
grāmatas plašāko autoru darbu sadaļu. Viņa 
ir vairāku pilsētvides attīstības koncepciju 
un pētījumu izstrādes vadītāja. Jana ik 
dienas uz darbu mēro ceļu no dzimtajiem 
Talsiem, kur dzīvo viņas ģimene – vīrs, 
meita Nikola un dēls Niklāvs.

Iveta DIržInInka, Pelču spe-
ciālās internātpamatskolas-attīstības centra 
direktores vietniece informātikā un darbā 
ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. Iveta skolā 
strādā kopš 2000. gada. Pateicoties Ivetas 
iniciatīvai un uzņēmībai, jau 12. gadu Pelču 
skolā notiek datorzinības olimpiāde Latvi-
jas speciālo skolu audzēkņiem.  Skolotāja ir 
ļoti aktīva projektu sagatavotāja un īsteno-
tāja, ar viņas atbalstu izveidota partnerība 
ar kolēģiem no Spānijas, Polijas, Turcijas, 
Itālijas un citām valstīm. Īpaši pieminams ir 
Ivetas projekts „Interaktīvās klases skolēnu 
ar garīgās attīstības traucējumiem kvali-
tatīva mācību procesa nodrošināšanai”, 
kura rezultātā radīts inovatīvs pakalpojums 
Kurzemē dzīvojošajiem skolēniem. Prieku 
Ivetai sagādā trīs dēli un mazdēls Francis.

D I ā n a Z a l ā n e ,  a rh i t ek te , 
SIA „Diāna Zalāne arhitektu birojs” īpaš-
niece. Diāna ir dzimusi cēsniece, kopā ar 
vīru, arī arhitektu Edgaru Kuldīgā dzīvo 
kopš 1992. gada. No 2001. gada darbojas 
savā privātpraksē. SIA „Diānas Zalānes 
projektu birojs” izstrādāja būvprojektu 
„Kuldīgas „Venēcijas” – Alekšupītes un ar 
to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas 
dzīves telpas un ekonomiskās attīstības 
teritorijas izveide” arhitektonisko sadaļu 

un izstrādāti vairāki lieli projekti, veikta 
autoruzraudzība būvobjektos. Diāna pati ir 
aktīva vecpilsētas līdzveidotāja – „Swed-
bank” ēka, veikali „Rimi” un „Elvi”, Valsts 
ieņēmuma dienesta biroja ēka, Kuldīgas 
tirgus, klosteris Liepājas ielā, bērnudārza 
„Cīrulītis” un „Zvaigznes ABC” grāmat-
nīcas rekonstrukcija, Baznīcas ielas un Pil-
sētas dārza rekonstrukcija. Viņa ir jauniešu 
Beātes un Bruņa mamma. Diānai patīk ceļot 
un atpūsties kopā ar ģimeni.

lIesma markova, arhitekte. 
L.Markovas paveiktais Kuldīgas novada 
muzejā novērtēts ar Gada balvu dizainā 
nominācijā „Interjera dizains” un atzinību 
nominācijā „Sabiedrisko telpu interjers”. 
Kuldīdznieki saka arhitektei paldies par 
neatlaidību, nesavtību un milzīgo enerģi-
ju, ar kādu L.Markova darbojās muzeja 
atjaunošanā, kas noslēdzās šī gada pavasarī, 
ļaujot vēsturiskajai Bangerta villai atgūt tās 
sākotnējo spožumu un vienlaikus pielāgojot 
telpas mūsdienīgām muzeja vajadzībām.

mārtIņš burke-burkevIcs, 
Kuldīgas Sv. Annas draudzes un Īvandes 
draudzes mācītājs. Pateicoties mācītāja 
idejām un iedvesmošanai, draudze reali-
zējusi 12 projektus: baznīcā ielikta jauna 
grīda, atjaunota elektroinstalācija, rekons-
truēts tornis, labiekārtots dārzs, atjaunota 
kapliča, izveidotas velosipēdu novietnes 
un sanitārais mezgls. Īstenota iecere par 
Annas dārza koncertiem, kad klusinātā at-
mosfērā iespējams baudīt Latvijā populāru 
mūziķu sniegumu. Vecāku mājās Talsu pusē 
mācītājs uzņem draudzes kristīgo nometni, 
kas pulcē ap 100 dalībnieku. Mārtiņš no 
sirds sludina Latvijas mīlestību. Viņš ir 
zemessargs. Jūtīgs un atvērts, iedvesmotājs 
un iniciators, godīgs pret sevi. Godprātīgi 
kalpo savai draudzei. 

 (Foto otrā rinda no kreisās):
Jana bergmane, Kuldīgas aktī-

vās atpūtas centra direktora vietniece. Jana 
Kuldīgas tūrisma informācijas centrā strādā 
kopš 2002. gada, sevi pierādījusi Kurzemes 
tūrisma asociācijas izpilddirektores amatā. 

Īstenojusi nozīmīgus Eiropas Savienības 
projektus tūrisma infrastruktūras attīstībā, 
aizrautīgi organizējusi ārvalstu ekspertu 
un žurnālistu vizītes Kuldīgas novadā, 
izlolojusi pasākumu „Eiropa. Kuldīga. 
Domā zaļi!”, aizsākusi Veselības dienas. 
Jana ir piederīga stiprai un radošai dzimtai 
no Kabiles – Bergmaņiem. Viņa ir mīļa 
māmiņa divām meitām. Atsaucīga un 
sirsnīga kolēģe. 

ruta karlovIča, RPIVA Kuldī-
gas filiāles vadītāja, Kuldīgas 2. vidusskolas 
direktore, Kuldīgas novada Domes deputāte. 
Ruta vada Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas Kuldīgas filiāli no 
2002. gada. Tolaik viņa ar savu profesio-
nalitāti un entuziasmu dubultoja studentu 
skaitu. Šobrīd filiālē studē 192 studenti no 
11 novadiem septiņās studiju programmās. 
2007. gadā Ruta Latvijas Universitātē 
pabeidza augstskolu didaktiku un kļuva arī 
par pasniedzēju. 2013. gadā viņa sāka vadīt 
Kuldīgas 2. vidusskolu. Rutas vaļasprieks 
ir kalnu slēpošana, viņai patīk aktīvs 
dzīvesveids. Ruta ir mīļa māmiņa un arī 
vecmāmiņa, vienmēr eleganta un smaidīga.

mārtIņš lūsēns, arheologs. 
Lūsēns Kuldīgas vecpilsētas pētījumā 
„Kuldīga. Arhitektūra un pilsētbūvniecība” 
izstrādāja arheoloģijas sadaļu „Senvēsture. 
Kuldīga zem Kuldīgas”.  M.Lūsēns dau-
dzus gadus ir vadījis arheoloģisko izpēti 
Kuldīgā un tuvākajā apkārtnē. Īpaši ražīga 
bijusi pēdējā laika izpēte vietās, kur notika 
ielu remonti, piemēram, Rātslaukumā, 
Policijas ielā un pie „Kūravas”, iepriekš arī 
Kalna ielā. Šoruden konstatētie atradumi 
Veckuldīgas pilskalna apkaimē liecina, ka 
tālā senatnē Kuldīga bijusi viena no tām 
vietām, ko iecienījuši skandināvu vikingi. 
„Skandināvu klātbūtne tur ir nepārprotami 
nolasāma,” pārliecināts M.Lūsēns.

JānIs šleckus, spēkavīrs. Kuldī-
gas atlēts J.Šleckus ir lepns, ka viņam pieder 
pasaules čempiona tituls čemodānu nešanā 
uz attālumu. Sacensībās Tartu, Igaunijā, 
katrā rokā nesot 175 kg smagumu, viņš 

laboja  13 gadu vecu pasaules rekordu. 
Tagad oficiāli reģistrētais pasaules rekords, 
kas pieder latvietim, ir 40,63 metri. Jāatgā-
dina, ka Jānim pieder arī  Latvijas rekords: 
94 metri ar 125 kg smagiem čemodāniem 
rokās. Pirms sacensībām treniņos uz Jāni 
tika liktas lielas cerības, un treneris Māris 
Rozentāls bija pārliecināts, ka rekords tiks 
sasniegts.

JānIs krastIņš, arhitekts, Rīgas 
Tehniskās universitātes profesors. J.Kras-
tiņš ir pasaulē augsti vērtēts arhitektūras, 
īpaši jūgendstila, eksperts un viens no 
ievērojamākajiem un ražīgākajiem pētnie-
kiem Latvijas arhitektūras teorijā. Kuldīgā 
profesors vairākus gadus strādājis pie 
monogrāfijas par Kuldīgas pilsētbūvniecību 
un arhitektūru no 13. gs. sākuma līdz 20. gs. 
vidum. Kuldīgas mantojums līdz šim tik vē-
rienīgi un zinātniski pamatoti nebija pētīts. 
2014. gadā izdotais pētījums „Kuldīga. Ar-
hitektūra un pilsētbūvniecība” ir nozīmīgs 
ne tikai Latvijas kultūras mantojuma izziņā, 
tas ir arī apjomīgs ieguldījums Eiropas 
kultūras mantojuma apzināšanā, izpētē, 
popularizēšanā un saglabāšanā. Profesors 
savas bezgala bagātās zināšanas ar prieku 
nodot tālāk citiem.

aIgars melDerIs, SIA „Lā-
ses AM” īpašnieks. Aigars ar darbu no-
drošina ap 40 novada iedzīvotāju. Lielāko 
daļu saražotās gaļas uzņēmums eksportē. 
1996. gadā Aigars nodibināja zemnieku 
saimniecību „Lāses”, pēc desmit gadiem 
pārveidoja to par SIA „Lāses AM”. Tas 
palīdzēja iekarot paliekošu vietu tirgū un 
kļūt par vienu no vadošajiem gaļas pār-
strādes uzņēmumiem Latvijā. Pirms savas 
saimniecības dibināšanas Aigars strādājis 
kopā ar vecākiem. Mamma Milda Meldere 
daudz palīdzējusi gan ar padomu, gan arī 
praktiski. Aigars priecājas par savu pieau-
gušo dēlu Lauri un jaundzimušo Robertu, 
kā arī mazmeitiņām Viktoriju un Patrīciju.

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVAS BENEFELDES foto

k u l d ī g a s  n o v a d a  d o m e s  i n f o r m a t ī v a i s  i z d e v u m s

2014. gada 21. novembris

www.ku ld iga . l v nr. 126

šajā numurā

Noslēdzas
„Darīsim paši” 
> 3. lpp.

Valsts svētki 
Kuldīgā 
> 5. lpp.

Gada balvas 
pretendenti
> 6. lpp.

ALEKSANDRS 
LANGE, 
Kuldīgas 
novada Domes 
priekšsēdētājas 
vietnieks

goda balva – ļoti īpašiem cilvēkiem
18. novembris ik gadu ir emocio-
nāla diena latvijas iedzīvotājam, 
taču kuldīgā šo dienu vēl īpašāku 
dara novada goda balvas pa-
sniegšanas pasākums, kad tiek 
sumināti cilvēki, kuri veicinājuši 
kuldīgas novada tautsaimniecī-
bu, izglītību, pārvaldi un kultūru.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa svētku uzrunā 
teica: „Kuldīgas novads ir gājis 
uzdrīkstēšanās ceļu – zinātniskais pē-
tījums „Kuldīga. Arhitektūra un pil-
sētbūvniecība”, mākslinieku plenēri 
un starptautiskā vasaras fotogrāfu 
skola; konkurss kultūras pieminekļu 
sakopšanai; veselības dienas, pilsētas 
svētki, sporta un kultūras pasākumi; 
uzņēmējdarbības veicināšana. Uz-
drīkstēšanās apvienojumā ar vēsturis-
ko izpēti šodien veido Kuldīgu. Goda 
balvas tiek pasniegtas ļoti īpašiem 
cilvēkiem, kuri ir uzdrīkstējušies iet 
jaunus ceļus. Mums ir, ar ko lepo-
ties, sagaidot Latvija proklamēšanas 
96.gadadienu. Mūsu spēkos ir darīt 
Latviju stipru un mūžīgu.” Ikvienam 
I.Bērziņa vēlēja saglabāt ticību un gūt 
spēku drosmei un rīcībai. Goda balvas laureāti kopā ar Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu (pirmajā rindā trešā no labās). 

Tikko kā nosvinēti mūsu valsts 
svarīgākie svētki – Latvijas dzim-
šanas diena, kad izvērtējām pa-
veikto, atcerējāmies vēsturi, tās 
svarīgākās lappuses.

Arī šogad Kuldīgas kultūras cen-
trā tika godināti cilvēki, kas ar savu 
darbu, attieksmi pret dzimteni bija 
pelnījuši mūsu novada Goda balvu. 
Nenosaucot kādu personīgi, gribu 
visus sveikt par paveikto novada labā, 
par nesavtīgu darbu un iegūtajiem 
rezultātiem. Apsveicamo vidū bija 
ļaudis, kas pārstāv izglītību, arhitek-
tūru, uzņēmējdarbību, tūrismu, kā arī 
citas sfēras, kas ļoti svarīgas mūsu 
novadam un ļaudīm. Vēlu arī turp-
mākajos gados veiksmi un izturību.

Tuvojoties ziemai, viens no sva-
rīgākajiem jautājumiem ir siltumap-
gāde novadā. Ar to mēs saprotam ap-
gādi ar siltumu gan Kuldīgas pilsētā, 
gan novada pagastos, kur „Kuldīgas 
siltumtīkli” organizē siltuma piegādi 
pirmo sezonu. Zinu, ka kurināmais 
sagādāts un varam būt droši par šo 
apkures sezonu laukos. Tāpat paldies 
siltumtīklu kolektīvam par ieguldīto 
Kuldīgas pilsētas siltumapgādes 
sakārtošanā. Tika veiktas apkopes 
un sakārtotas katlumājas pilsētā, 
iepirkts kurināmais. 

Šogad izstrādāti projekti un veik-
ta būvniecība, lai pie centrālās 
siltumapgādes Kuldīgā pieslēgtu 
vairākus objektus. Tas kādu brīdi 
radīja neērtības autobraucējiem, taču 
šobrīd jau ielas atkal sakārtotas un 
notiek pēdējie darbi objektu pieslē-
gumos. Tas nozīmē, ka pilsētā mazāk 
kūpēs skursteņi, mazāk būs izmešu, 
par ko atgādina ES direktīvas.

Ja iepriekšējā plānošanas periodā 
veicamie darbi piesaistīt ES naudu 
faktiski pabeigti, tad par turpmāko 
īstas skaidrības vēl nav. Pilsētvides, 
uzņēmējdarbības atbalsts, jaunu dar-
bavietu radīšana – tās ir tikai dažas 
jomas, par ko tiek spriests. Viena 
no nozarēm, par kuru ir saņemta 
ziņa par iespējamo atbalstu un tā 
apjomiem, ir Kuldīgas novada ceļu 
attīstība un sakārtošana. Ar to jāsa-
prot tie ceļi, kas ir novada pagastu 
apsaimniekošanā, savukārt valsts 
ceļu attīstībai tiek veidota atseviš-
ķa programma. Plānojam, ka ceļu 
tīkla attīstībai pagastos nākamajā 
plānošanas periodā varētu ieguldīt 
ap 3 miljoniem eiro. Lai operatīvi 
un veiksmīgi šo naudu apgūtu, strā-
dājam pie programmas un projektu 
izstrādes. Turpinām arī novada ceļu 
uzturēšanu, izmantojot speciālā bu-
džeta finansējumu.

Vēl tikai mazs mirklis un sāksies 
jauks brīdis pirms Ziemassvētkiem – 
tas ir Adventes laiks. Aicinu ikvienu 
novada iedzīvotāju sagaidīt un 
izdzīvot šo laiku ar jaukām domām, 
labu noskaņojumu. Lai vēl atliku-
šajās 2014. gada dienās piepildās 
tas, ko bijāt iecerējuši, lai piepildās 
Jūsu vēlējumi visiem mīļajiem un 
līdzcilvēkiem.

Gads tuvojas 
noslēgumam
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noslēdzas konkurss „Daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju pagal-
mu labiekārtošana kuldīgas 
pilsētā”, kura ietvaros sakārtoti 
pagalmi mucenieku ielā 30a, Pils 
ielā 2 un baznīcas ielā 32a.

Daudzdzīvokļu mājai Mucenieku 
ielā 30a sakārtota pagalma braucamā 
daļa un autostāvlaukumā nomainī-
tas bojātās lielās betona plāksnes. 
Stāvlaukumam ar betona bruģi 
paaugstināta virsma, lai novērstu 
peļķu veidošanos un nodrošinātu 
lietusūdens noteci.  Mājas ieejas 
mezglos ieklāts betona bruģa se-
gums un sakārtoti lietusūdens atvadi, 
lai turpmāk pagrabā vairs neiekļūtu 
ūdens. Daudzdzīvokļu māju apsaim-
niekotājs DzĪks „Nams un saimnie-
ki” līgumu par darbu veikšanu bija 
noslēdzis ar SIA „AVA”. Projekta 
kopējā summa – EUR 13996,42, 
pašvaldības piešķirtais līdzfinansē-
jums – EUR 6998,21.

Realizēts arī pašvaldības atbalstī-
tais projekts „Ieejas mezgla rekons-
trukcija Baznīcas ielā 32a, Kuldīgā”, 
kur tika sakārtota un labiekārtota 
ieeja. Projekta kopējās izmaksas – 

turpmāk, iestājoties dien-
nakts tumšajam laikam, 
gājējiem un velosipēdu va-
dītājiem ārpus apdzīvotām 
vietām būs jāvalkā gaismu 
atstarojošas vestes.

Kuldīgas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Rinalds 
Gūtpelcs pastāstīja, ka „ceļu 
satiksmes noteikumi paredz 
diennakts tumšajā laikā ār-
pus apdzīvotām vietām, kā arī 
apdzīvotās vietās, ja ceļš nav 
pietiekami un vienmērīgi ap-
gaismots, gājējiem, kas pārvie-
tojas pa brauktuvi vai nomali, 
jābūt tērptiem atstarojošā vestē 
vai apģērbā ar labi redzamiem 
gaismu atstarojoša materiāla 
elementiem”.

Šogad uz Latvijas ceļiem 
gājuši bojā par 20% vairāk 
cilvēku nekā pērn. Policisti 

atzīst, ka aizvien palielinās to 
bojāgājušo skaits, kuri uz ceļa 
nav pamanāmi. Atstarojošās 
vestes cena ir aptuveni EUR 3, 
bet sods, kuru gājējs var saņemt 
pārvietojoties bez tās, – no EUR 
7 līdz EUR 30. Pirmajā reizē 
tiek izteikts brīdinājums, katrā 
nākamajā reizē – piemērots 
naudas sods.

Kuldīgas pašvaldības polici-
jas priekšnieks: „Šāda prasība ir 
centieni glābt cilvēku dzīvību, 
un tā nav nekāds jaunums. Līdz 
šim likumdevējs paredzēja, 
ka apģērbā ir jābūt gaismu 
atstarojošam elementam, bet 
liela daļa cilvēku pie apģērba 
piestiprina vien minimālu atsta-
rojošu elementu cerībā, ka viņi 
tumsā tiks pamanīti. Skaidrs, 
ka ar miniatūriem atstarotājiem 
vien nepietiek, jo tas nesniedz 

vajadzīgo efektu.” Ceļu sa-
tiksmes drošības padomē un 
Ministru kabinetā pieņemts 
lēmums, ka turpmāk apģērbs 
ar atstarojošiem elementiem 
būs obligāts. „Līdz šim mēs 
veicām izglītojošo darbu, bet 
turpmāk ir plānots kontrolēt 
likuma ievērošanu. Cilvēkiem 
jākļūst apzinīgākiem un jāaiz-
taupa sev ar ārstēšanos saistītos 
pasākumus vai nepatīkamu ziņu 
saņemšanu tuviniekiem.”

Arī velosipēdistiem, brau-
cot ārpus apdzīvotām vietām, 
turpmāk būs jāvelk ne vien 
atstarojošas vestes, bet jānodro- 
šina velosipēdi ar atstarojošiem 
elementiem un ieslēgtiem luk-
turīšiem.

SIGNETA REIMANE,
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

oktobra nogalē notika pirmā 
kuldīgas novada Domes medību 
koordinācijas komisijas sēde.

Tajā komisijas locekļiem tika skaid-
roti Ministru kabineta noteikumi nr. 269 
(26.05.2014.) „Noteikumi par medījamo 
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikša-
nu un medību koordinācijas komisijām”, 
stāstīts par to, ka līdz 2015. gadam, lai 
ierobežotu cūku mēra izplatību Kuldīgas 
novadā, tiks piegādātas un atsevišķos 
medību iecirkņos izvietotas dzesētavas. 

Komisijas priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lange informēja par Kuldīgas novadā 
reģistrētajiem mednieku kolektīviem, 

izsniegtajiem medījamo dzīvnieku limi-
tiem un reālo nomedīto dzīvnieku skaitu 
2013. gadā. Tika arī izskatīts iesniegums, 
kurā lūgts komisijai izvērtēt nodarītos 
postījumus lauksaimniecības platībām 
zemnieku saimniecībā „Nogales” un 
pieņemt lēmumu par iespēju saņemt 
medību atļauju.

Sēdi vadīja Medību koordinācijas 
komisijas vadītājs A.Lange, piedalījās 
komisijas locekļi – Lauku atbalsta 
dienesta pārstāve Zanda Opmane; Med-
nieku apvienības pārstāvis Aldis Lange; 
Lauksaimnieku apvienības pilnvarotā 
pārstāve Inese Blūma, Meža īpašnieku 

apvienības pilnvarotais pārstāvis Aigars 
Grīnbergs.

Komisija strādās, lai veicinātu no-
vada pašvaldības, lauksaimnieku, mež-
saimnieku, mednieku, Valsts meža 
dienesta, Lauku atbalsta dienesta un 
citu institūciju savstarpējo komunikāciju 
un sapratni medību jautājumos, kā arī 
izvērtēs meža dzīvnieku nodarītos postī-
jumus un koordinēs to draudu novēršanu 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
kultūrām Kuldīgas novada administra-
tīvajā teritorijā.

EVITa PĒTErSOnE, medību 
koordinācijas komisijas sekretāre

kuldīgas novada pašvaldība ir 
saņēmusi priekšlikumu izveidot un 
atvērt kuldīgā diennakts aptieku, 
tādēļ tiek izsludināts konkurss 
„Par vispārēja tipa diennakts 
aptiekas darbību kuldīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā”.

Konkursa 1. kārtā var piedalīties 
aptiekas, kurām Zāļu valsts aģentūra 
ir izsniegusi speciālo atļauju (licenci) 
vispārēja tipa aptiekas atvēršanai 
(darbībai) Kuldīgas novada adminis-
tratīvajā teritorijā un kuras ir gatavas 

pārreģistrēt licenci ar speciālās darbī-
bas nosacījumu – strādā visu diennakti. 
Konkursa 2. kārtā startēs pretendenti 
(farmaceitu prakses, kopprakses vai 
kapitālsabiedrības), kuras gatavas 
saņemt licenci vispārēja tipa aptiekas 
atvēršanai ar speciālās darbības nosacī-
jumu – strādā visu diennakti – un atvērt 
diennakts aptieku pašvaldības izvēlētā 
adresē Aizputes ielā 22, Kuldīgā, vai 
citā adresē Kuldīgā, kas atbilst MK 
noteikumu nr. 610 prasībām.

Pieteikumi konkursa 1. kārtai jāsūta 

pa pastu vai jāiesniedz personīgi līdz 
5. decembrim plkst. 16.00 Kuldīgas 
novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā, apmeklētāju pieņemšanas 
speciālistam darbdienās no 8.00. līdz 
16.00. 

Ar prasībām pretendentiem un 
pieteikumu vērtēšanas kārtību var ie-
pazīties konkursa nolikumā mājaslapā 
www.kuldiga.lv.

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Labiekārto daudzdzīvokļu māju pagalmus

EUR 7354,50, pašvaldības līdzfi-
nansējums –  EUR 3677,25. Darbus 
veica SIA „Būvfirma INBUV”.

Pils ielā 2 šobrīd vēl notiek pagal-
ma bruģēšana un žogu izveide pret 
Ventas krastu, Pils ielu un Baznīcas 
ielu. Kopējās projekta izmaksas –  

EUR 11 987,77, pašvaldības līdzfi-
nansējums – EUR 5993,89.

Konkursam varēja pieteikties 
daudzdzīvokļu māju īpašnieki, 
apsaimniekotāji vai privātmāju 
īpašnieki, iesniedzot projektu. Paš-
valdība uzvarētājiem piešķīra līdz 

50% no kopējās izmaksu tāmes, 
bet ne vairāk kā EUR 7000 viena 
projekta realizēšanai.

Šāds konkurss veicina teritorijas 
labiekārtošanu, iedzīvotāju iesais-
tīšanos un līdzdarbību daudzdzī-
vokļu māju pagalmu sakopšanā un 

labiekārtošanā, vides uzturēšanā. 
Konkursu plānots rīkot arī nākamajā 
gadā.

DaCE janSOnE, vides speciāliste
DzĪks „nams un saimnieki” un 

ĒrIKa FĪBIGa foto

mucenieku ielas 30a daudzdzīvokļu mājai sakopta pagalma braucamā daļa, autostāvvieta un ieejas mezgls.

Tumšajā diennakts laikā jāvalkā vestes

Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus diennakts tumšajā laikā valkāt gaismu atstarojošas 
vestes.

Konkurss diennakts aptiekas izveidei

Notikusi Medību koordinācijas 
komisijas sēde

novembra sākumā kuldīgas pamatskolas 8. klases skolēni devās uz 
ventspils zinātnes centru „kurzemes Democentrs”.

Centrā SIA „Aspired” valdes priekšsēdētājs Gvido Grīnbergs stāstīja, 
kā uzņēmums savā darbībā izmanto jaunākās tehnoloģijas un inovācijas, 
kādus interaktīvos stendus un projektus izstrādājis. Skolēni varēja apskatīt 
un izmēģināt zinātnes centra ekspozīcijas, piemēram, ar domu spēku pa-
laist kosmosā raķeti, nofotografēties kopā ar slavenībām, izjaukt un salikt 
3D modeļus, uzzināt, kā kosmosa stacijās dzīvo kosmonauti, kā arī apskatīt 
citus interaktīvus eksponātus.

Jaunieši piedalījās arī tehniski radošajā darbnīcā „Esi izgudrotājs”, kur 
gatavoja vēja ģeneratora spārnus. Tos pēc tam varēja pārbaudīt īstā vējā un 
noskaidrot, cik elektroenerģijas iespējams saražot.

EDuarDS DamBErGS, sabiedrisko attiecību speciālists
Publicitātes foto

Skolēni apmeklē zinātnes centru

Kuldīgas pamatskolas 8. klases skolēni ar skolotāju agnesi Kārkliņu apmeklē-
ja zinātnes centru un iepazinās ar jaunākajām tehnoloģijām.
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Pašvaldības organizētajam konkursam „Darīsim paši” 
pieteikto projektu apskate ir beigusies, un žūrija ir 
gandarīta par paveikto. 

Šogad konkursam pieteicās 70 darītgribētāju, apstiprināti 
tika 44 projekti ar atbalsta summu EUR 600 katram. Paveikto 
apskatīja un vērtēja žūrija: Aleksandrs Lange, Indra Iveta Gai-
le, Dainis Šēlis, Iveta Grīniņa, Daiga Mellere, Arvis Sprude, 
Terēza Strauta. Iedzīvotāju veikums tiks prezentēts noslēguma 
pasākumā 12. decembrī Kuldīgas kultūras centrā.

mazā kinozāle
Grupa „Lūriķi” Ēdoles skolā ir izveidojusi telpu, kurā 

brīvajā laikā pēcpusdienās var uzkavēties skolēni, gaidot 
autobusu. Telpa izmantojama arī sanāksmēm, pasākumiem, 
prezentācijām. Grupu koordinēja Ligita Mateviča.

Sakārtots iekšpagalms 1905. gada ielā 19 un 19a
Grupa „Par skaistu pagalmu” ir sakārtojusi un labiekārtojusi 

pagalmu 1905. gada ielā. SIA „Jaunais kurzemnieks” finansēja 
bruģēšanu. Materiāli un mēbeļu forma izvēlēti, lai pagalms 
iekļautos vecpilsētas ainavā. Grupu koordinēja Laila Liepiņa.

Labiekārtota kāpņutelpa un pagalms 
Jau otro gadu „Šeputu” mājas iedzīvotāji kopa savu īpašu-

mu. Šogad izremontētās kāpņu telpas ir ieguvušas gaišas un 
priecīgas krāsas, ierīkotas jaunas pastkastītes, ziņojumu dēļi, 
atjaunotas taciņas. Grupas koordinatore ir Svetlana Liepiņa.

„100 balti krekli”
Iedzīvotāju grupa „Kreklu šuvējas” uzšuva 100 baltus linu 

kreklus gan puišiem, gan meitenēm, ko izmantos Kuldīgas 
pilsētas un novada skolu audzēkņi. Projektu koordinēja Inga 
Vīksna. 

„Virtuves studija”
Biedrība „Kūrava” radījusi atvērtu, veselīgu, tradīcijām ba-

gātu, praktiski lietojamu virtuvi, ko var izmantot sabiedriskiem 
pasākumiem un iknedēļas nodarbībām. Projektu koordinēja 
Undīne Celitāne.

„Pa kaķīša pēdiņām”
Mazajā Annas ielā 4 grupa „Mr. Proper draugi” projektus 

veic jau piekto gadu. Šogad ir pabeigta betona kāpņu izbūve, 
uzlabota veļas žāvētava, pabeigta betona bruģa celiņu malu 
apstrāde un izbūvēta akmens aizsargsiena. Pilnībā projekts tiks 
pabeigts nākamgad. Grupu koordinē Ivars Upenieks.

„mūsu mājai”
Kaļķu ielas 7 iedzīvotāji – pensionāri Elzas Brences vadībā 

izremontējuši kāpņu telpu un nomainījuši ārdurvis pagalma 
pusē. Pamatdarbus palīdzēja veikt „Kuldīgas komunālo pa-
kalpojumu” meistari, bet aktīvi darbojās gandrīz visi mājas 
iedzīvotāji.

Sakārtots Veselības centra iekšpagalms 
Biedrība „Savējie savējiem” sakārtoja iekšpagalmu Vents-

pils ielā 12. Dārzu dizainere Daina Grundmane izveidoja skici 
un plānu dārza stādījumiem, sadarbībā ar SIA „Ievas koks” 
un „A.Pizika Metālapstrāde” tika pagatavots balsts vīteņiem. 
Darbus veica biedrības biedri kopā ar draugiem. Projektu 
koordinēja Līga Vaļģe.

atpūtas teritorija apvienota ar 
labiekārtotu pagalmu
Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju atbalsta grupa labiekārtoja 

pagalmu Mucenieku ielā 11 un ierīkoja bērnu atpūtas un rotaļu 
laukumu. Tika novākts dzelzsbetona plātņu žogs, kas teritoriju 
sadalīja divās daļās, bet būves pamatus pārveidoja par atpūtas 
zonu – uz tiem ierīkoja solu bērnu atpūtai, rotaļām un sēdē-
šanai, vidū iekārtoja smilšu kasti ar zālienu apkārt. Pagalmā 
uzbēra granti, lai izlīdzinātu bedres. Grupas koordinatore bija 
Karīna Kūma.

„Lai skaista gan seja, gan pakausis”
Grupa „Savējie” no Ventas ciema atjaunoja savas daudz-

dzīvokļu mājas vizuālo izskatu. Uzlika notekreni pie malkas 
šķūņa, dažos stāvos ierīkoja sensorapgaismojumu, atjaunoja 
smilšu kasti un uzlika brezenta pārsegu. Talkās veica kāpņu 
ģenerāltīrīšanu, aizdarīja caurumus pagrabā, pielaboja bruģi, 
pārkrāsoja solus, montēja notekrenes. Darbus koordinēja 
Kristīne Gravniece.

atjaunots bērnu rotaļu laukums 
Kuldīgā, Pļavas ielā 5
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Pļavas – 5” 

izveidoja pilnu rotaļu laukuma kompleksu ar šūpolēm, slīdkal-
niņu, kāpšanas konstrukcijām. Iedzīvotāji paši saviem spēkiem 
atjaunoja soliņus, smilšu kastes apmales, nomainīja smiltis un 
aizbēra bedres zālienā. Darbus koordinēja Ilonda Reita.

uzlikts žogs usmas baznīcai 
Usmas baznīcas atbalsta biedrība nojauca veco žogu un 

visai baznīcas teritorijai uzlika jaunu. Projekts tika īstenots 
tā, kā sākotnēji plānots – atrada meistaru, kurš palīdzēja ar 
veicamajiem darbiem. Projektu koordinēja Ernests Bušers.

mūsu ieguldījums bērniem
Grupa „Šodiena rītdienai” labiekārtoja Vārmes bērnudārza 

teritorijas apkārtni, ierīkoja nojumi bērnu sporta un radošajām 
aktivitātēm svaigā gaisā, kā arī uzlaboja laukuma estētisko 
veidolu. Grupu koordinēja Agnese Fidlere.

„Dumpīšu kapiem sakoptiem būt!”
Grupa „Kopā varam!” sakopa Dumpīšu kapsētu Laidu 

pagastā – atjaunoja žogu 250 m garumā, ierīkoja trīs metāla 
vārtus, kā arī labiekārtoja ūdens ņemšanas vietu. Laidu pagasta 
pārvalde palīdzēja sagādāt materiālus. Grupu koordinēja Daiga 
Botsmane.

Labiekārtota „mednieku māja” 
Grupa „Laidu mednieks” biedrības telpām iegādājās un 

uzstādīja jaunus garāžas vārtus, kas funkcionē kā ieejas durvis 
mednieku biedrības telpās, un veica dažādus remontdarbus. 
Darbus koordinēja Ivars Švalbe.

Izveidots rotaļu laukums „Dālderu” pagalmā
Grupa „Vilgāles iedzīvotāji” izveidoja rotaļu laukumu pie 

savas daudzdzīvokļu mājas. Bērni un pieaugušie vakaros pēc 
darba sanāca kopā, lai ierīkotu jaunu slīdkalniņu un šūpoles, 
uzlabotu smilšu kasti, uzstādītu basketbola grozu. Grupu ko-
ordinēja Santa Žube.

Kapsētai „upesosti” sakopta teritorija, 
uzlikts jauns žogs
Grupa „Mākam un darām” sakopa kapsētu Rumbas pagas-

tā – tika uzstādīts jauns drāšu pinuma žogs 280 m garumā. 
Grupu koordinēja Ieva Fokerota-Šīmane.

„Bangās” sakārtoti pagrabi
„Bangās” iedzīvotāju grupa Priedainē savai mājai nomainīja 

pagraba durvis, pagrabā iebēra šķembas, paaugstinot un uzla-
bojot grīdas segumu. Tagad pagrabi ir sausi un durvis – drošas. 
Grupu koordinēja Dzintra Turka.

atjaunots zvanu tornis un ieejas vārti Ģīņu kapos
Grupa „Mums vajag” Pelču pagastā sakopa Ģīņu kapsētu. 

Atjaunoja zvanu torni, iebetonējot stabus zemē, iztaisnoja un 
nostiprināja jumta konstrukciju. Tika nomainīti ieejas vārti. 
Grupu koordinēja Vera Volkonovska.

Labiekārtots jāšanas laukums 
Grupa „Zirgumīļi” Kuldīgā uzlaboja treniņu jāšanas lauku-

ma segumu – noņēma virsējo dubļu slāni, izraka notekgrāvīšus, 
uzbēra smilšu kārtu un nolīdzināja laukumu. Grupu koordinēja 
Jānis Rimeiks.

„Bērni grib spēlēties”
Grupa „Ūšenieki” Padures pagastā ierīkoja bērnu rotaļu 

laukumu pie „Ūšu” mājām. Tika noplanēts un nogruntēts rel-
jefs, attīrīta smilšu kaste, iekārtoti dažādi vingrošanas rīki un 
šūpoles, soliņi. Grupu koordinēja Benita Padrevica.

Paplašināts automašīnu stāvlaukums 
pie ēkas „Kalniņi” Kabiles pagastā
Biedrība „Kalniņi” ir paplašinājusi un izveidojusi automa-

šīnu stāvlaukumu pie savas mājas – noņemtas vecās apmales, 
līdzināta un blietēta grants, uzklāts asfaltbetons un ierīkota 
skaista puķu dobe. Grupu koordinēja Vilnis Gaspars.

„Es un pasaule ap mani”
Grupa „Basu ciema iedzīvotāji” turpināja labiekārtot Kunču 

kapus. Iebetonēja gruntī jaunos žoga stabus un uzstādīja žoga 
paneļus, tagad apkārt teritorijai ierīkots žogs ar stabiem. Sa-
kopšana notika talkās, projektu īstenot uzņēmās Līga Lutere.

uzlabota dzīvojamā māja „akācijas” 
„Akāciju” iedzīvotāji Vārmē atjaunoja bērnu rotaļu lau-

kumu – sakārtoja smilšu kasti, nokrāsoja soliņus un šūpoles, 
uzlika pašu taisītu slīdkalniņu un rotaļu namiņu, kā arī atjaunoja 
veļas žāvētavas jumta daļas, iestādīja mūžzaļos kokus un uzlika 
puķu kastes. Grupu koordinēja Vineta Āboliņa.

Izveidots rotaļu laukums 
Padures pagasta Keramikā
Grupa „Keramiķi” izveidoja bērnu rotaļu laukumu pie 

mājas. Izgatavoja un uzstādīja koka konstrukciju, kas ietver 
šūpoles un slīdkalniņu, iekārtoja smilšu kasti. Laukumam 
noraka zemes virskārtu ar velēnām, uzbēra smiltis. Grupu 
koordinēja Mārīte Sedliņa.

„uz gaišāku nākotni”
Grupa „Kaimiņi Meldros” Turlavā remontēja savu daudz-

dzīvokļu māju. Sakārtoja ieejas jumtiņu, no ķieģeļiem tam 
uzmūrēja atbalstu, ielika jaunas durvis, nokrāsoja un pielika 
mehānisko aizveramo, kosmētiski izremontēja kāpņu telpu, 
uzstādīja apgaismes ķermeņus. Grupu koordinēja Aina Bulle.

Iekārtots bērnu rotaļu laukums 
Kalna ielas 5 iedzīvotāju grupa, iedvesmota ar iepriekšējā 

gada labajiem projekta rezultātiem, šogad izveidoja bērnu ro-
taļu laukumu savas mājas pagalmā. Grupu koordinēja Ausma 
Grīnberga.

„Darbam dzimu – darbam augu” (3. kārta)
Grupa „Aktīvisti” atjaunoja un labiekārtoja māju un pagal-

mu Mazajā Annas ielā 8, Kuldīgā. Talkās ēkā no ielas ievilka 
ūdensvadu, salaboja vārtus, iebetonēja lieveni un pielika 
notekrenes. Darbus koordinēja Maija Silarāja.

„mēs dejojam!”
Ēdoles jauniešu deju kolektīvs „Sprigulis” uzšuva sev tēr-

pus. Tika iegādāts lina audums un uzšūtas kleitas, krekli un 
bikses 19 dejotājiem. Grupu koordinēja Dace Jansone.

ārdurvju un logu nomaiņa
Grupa Planīcas ielā 54, Kuldīgā, uzlaboja energoefektivitāti 

savai mājai – nomainīja ārdurvis un tualešu koridora logus. 
Grupu koordinēja Juris Rozentāls.

„mēs – Kabilei”
Kabiles senioru deju kolektīvs „Kamēr vari...” jau otro gadu 

sakopa pagasta kapsētu. Šogad jaunajā kapsētas daļā atjaunoja 
veco koka žogu un izgatavoja jaunu, iestādīja dzīvžogu no 
ceriņiem un sakārtoja atkritumu vietas aiz vaļņa. Galvenā 
koordinatore bija Anda Ķieģele.

Izremontēta „Skolotājmājas” vannas istaba 
„Skolotājmājas” iedzīvotāji Snēpelē uzlaboja apstākļus 

kopējai mājas vannas istabai – nomainīja flīzes, špaktelēja 
un krāsoja griestus un sienas, uzstādīja jaunu dušas kabīni un 
ūdens sildītāju. Grupu koordinēja Silva Zālīte.

Snēpeles baznīcas torņa fasādes atjaunošana 
Šogad (4. kārtā) grupa „Sadraudzība” labiekārtoja baznī-

cas torņa fasādi pašā augšējā daļā. Remontēja torņa segumu, 
apmetumu, nomainīja metāla nosegdetaļas, atjaunoja dēļu 
dzegas, izgatavoja, uzstādīja un nokrāsoja logu aizvērtņus. 
Grupu koordinēja Ārija Brūdere.

auto stāvlaukums Piltenes ielā 11
Piltenes ielas 11, Kuldīgā, mājas iedzīvotāji labiekārtoja pa-

galmu un ierīkoja stāvlaukumu. Tika noņemta zemes virskārta, 
iebetonēti bortakmeņi, ieklāta grants un šķembas un iekārtota 
zaļā zona. Grupu koordinēja Daiga Dadzīte.

„mēs savam namam, nams mūsu pilsētai”
Ventspils ielas 5, Kuldīgā, iedzīvotāji uzlaboja koka mājas 

fasādes – attīrīja veco krāsu, nogruntēja ar lineļļas pernicu un 
nokrāsoja fasādes, logu apmales un dzegas, atjaunoja izdrupušā 
pamata apmetumu un verandas pakāpienus apstrādāja ar lineļļu. 
Grupu koordinēja Vineta Antensone.

„mūsu skaistās „mūsmājas””
Grupa „Mūsmājas” Dzirnavu ielā 4, Kuldīgā, veica pēdējos 

ēkas renovēšanas darbus un atjaunoja fasādi atbilstoši prasī-
bām. Grupu koordinēja Oļģerts Čīčis.

„Es zeķītes izadīju deviņiem rakstiņiem”
Rokdarbu kopa „Darbīgās rokas” noadīja 20 zeķu pārus 

Vilgāles pamatskolas 3. – 4. klases deju kolektīvam. Tika 
iepirkta vilnas dzija un noadītas Kuldīgas tautastērpam piemē-
rotas zeķītes gan puikām, gan meitenēm. Adīšanu koordinēja 
Benita Sedoliņa.

Klosteres (jamaiķu) Sv. Pētera ev. lut. baznīcas 
sakristejas remonts
Grupa „Klosteres – Jamaiķu baznīcai” turpināja sakopt 

baznīcu – saremontēja dūmvadu, sakārtoja elektroinstalāciju 
un iekārtoja labierīcības baznīcas ārpusē. Darbus koordinēja 
Juris Vītols.

„mūsu mājas „Spīdolas””
Šogad uzlabojumus mājai Īvandē „Spīdolas” veica cita ie-

dzīvotāju grupa, kura nomainīja ārdurvis otrai kāpņu telpai un 
sakārtoja koridora logus. Darbus koordinēja Mārtiņš Šneiders.

ārdurvju nomaiņa ēkai Pils ielā 2, Kuldīgā
Biedrība „Kuldīgas Mākslinieku rezidence” arī šogad turpi-

nāja sakopt un labiekārtot savas telpas un nomainīja ārdurvis, 
lai ēku varētu pilnvērtīgi izmantot kā sabiedriski pieejamu 
mākslas norišu centru Kuldīgā. Projektu koordinēja Ilze Supe.

aktīvā siena
Grupa „Mēs skolai” Pelču speciālajā internātpamatskolā-at-

tīstības centrā izveidoja interaktīvās sienas vairākās telpās. 
Interaktīvos moduļus paši gatavoja, krāsoja, šuva, stiprināja, tie 
palīdz stiprināt roku muskulatūru un attīstīt smadzeņu darbību. 
Projektu koordinēja Līga Kuršinska.

„uzvilksim parādes seju senajam namam 
Baznīcas ielā 12” (3. kārta)
Baznīcas ielas, Kuldīgā, nama kaimiņi un draugi nu jau 

vairākus gadus renovē šo vecpilsētas ēku. Sadarbībā ar pie-
redzējušiem Kuldīgas amatniekiem šogad apmeta un krāsoja 
dienvidu fasādi, restaurēja logus, demontēja nevajadzīgo elek-
troinstalāciju un TV antenas. Grupu koordinēja Jana Bergmane.

„mēs savai baznīcai”
Īvandes baznīcas draudze ir novākusi veco, bojāto žogu un 

uzlikusi jaunu koka žogu. Izgatavoti un uzstādīti jauni vārtiņi 
un soliņi pie baznīcas ieejas, atjaunots grants segums pie vār-
tiņiem. Darbus koordinēja draudzes priekšnieks Uldis Ritums.

„Dzīves līdzsvaram”
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vides aktīvisti uzstādīja 

videi draudzīgus vingrošanas rīkus skolas stadionā, lai ik-
viens apmeklētājs varētu veikt līdzsvara un koordinācijas 
vingrinājumus labākai dzīves kvalitātei. Projektu koordinēja 
Evija Heniņa.

TErĒZa STrauTa, „Darīsim paši” projekta koordinatore

Darītgribētāji uzlabo vidi ap sevi



mazākie pasākuma dalībnieki ne tikai pārbaudīja veselību, bet 
arī radoši izpaudās.

11. novembra svinīgā pasākuma dalībnieki – mazie novadnieki un viņu vecāki.
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septembra nogalē pie kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētājas Ingas bērziņas 
viesojās zelta kāzu jubilāri elfija Ida 
un Jānis vērenieki.

Pāris 50 gadu kopdzīves jubileju nosvi-
nēja šā gada 19. septembrī. Abi sevi sauc 
par īstiem kuldīdzniekiem, jo šeit pavadīju-
ši visu dzīvi. Sarakstījušies Dzimtsarakstu 
nodaļā, kas tajā laikā atradās Liepājas ielā 
16, bet kāzas svinētas mammas mājā.

Darba gadi aizvadīti lielākajos tā laika 
Kuldīgas uzņēmumos,  Elfijas kundze 
strādājusi par vērpēju tūka fabrikā, vēlāk 
par šuvēju „Mārā”, bet Jānis  –  „Vulkānā”.

Ģimenē izauguši divi bērni – dēls 
Dzintars un meita Iveta. Dzintars savu 
dzīvi saistījis ar datortehniku un jaunāka-
jām tehnoloģijām. Elfija saka: „Viņš jau 
skolas laikos gāja pie kaimiņu puikām un 
darbojās ar datoriem.” Dzintara ģimenē 
aug trīs bērni – Raitis studē Rīgā un strādā 
televīzijas studijā, Ingūna mācās 12. klasē, 
bet Viktorija pavasarī absolvēs bērnu-

dārzu un sāks mācības skolā. Savukārt 
meita Iveta strādā par konditori kafejnīcā 
„Šarlote” un lutina savu ģimeni – vīru un 
trīs bērnus – Kristu, Rūdi un Haraldu – ar 
pašceptiem gardumiem.  Elfija un Jānis ir 
lepni par kuplo ģimeni, kas svētkus bieži 
vien aizvada kopā.

Zeltkāznieki siltos vasaras mēnešus 
aizvada mazdārziņā. „Mums ir zeme, šep-
tējamies pa dārzu – stādām, vācam nost. 
Ar mazdēlu sacenšamies, kurš izaudzēs 
lielākus ķirbjus,” stāsta Elfija. Ziemā sievas 
kundze, kā pati saka, knibinās – ada zeķītes 
un cimdus. „Šuju, kad kādam vajag kaut ko 
uzšūt vai sašūt,” saka Elfija.

Kā izdevies tik ilgus gadus sadzīvot? 
„Visi tā dzīvo,” teic Jāņa kungs, bet sieva 
papildina: „Kurš gan nestrīdas? Apgriežas 
otrādi, un ir atkal labi. Galvenais ir rūpēties 
vienam par otru, mīlēt un uzticēties – tas 
ir svarīgi.”

SIGNETAS REIMANES, 
sabiedrisko attiecību speciālistes teksts 

un foto

Galvenās ir rūpes, mīlestība un uzticēšanās

Zeltkāznieki Elfija Ida un jānis Vērenieki kopā ar dēlu Dzintaru (no kreisās) viesojās pie Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas.

8. novembrī kuldīgas vieglat-
lētikas manēžā notika Ģimeņu 
veselības diena, kurā apmeklētā-
ji bez maksas varēja pārbaudīt 
veselību, piedalīties dažādās 
fiziskās aktivitātēs un ģimeņu 
sacensībās.

Pasākumā piedalījās ap 500 Kul-
dīgas pilsētas un novada iedzīvotāju.

Pirmo reizi Veselības dienā noti-
ka ģimeņu sacensības, kurās varēja 
izcīnīt ceļojošo kausu „Ģimenes 
spēks”. Komandas pārbaudīja savus 
spēkus intelektuālos un fiziskos 
pārbaudījumos. 16 komandu kon-
kurencē galveno balvu – atpūtu 
Ventspils ūdens piedzīvojumu parkā 
un ceļojošo kausu „Ģimenes spēks 
2014” ieguva Vilnīšu ģimene – Agi-
ta, Ingus un piecgadīgais Krists. 
Otrās, trešās, ceturtās un piektās 
vietas ieguvēji saņēma veicināšanas 
balvas – dāvanu karti vieglatlētikas 
manēžas apmeklējumam, veselīga 
uztura grozu no „Kuldīgas labu-
miem” un citas dāvanas. 

Ģimeņu veselības dienā pie 
manēžas darbojās mobilie autobu-
si, kuros strādāja bērnu acu ārsts, 
otolaringologs un zobu higiēniste. 
Sievietes varēja apmeklēt mobilo 
mamogrāfu, lai pārbaudītu krūšu 
veselību. Manēžā veselības kabi-
netos apmeklētāji pārbaudīja sirds 
veselības stāvokli, noteica plaušu 
tilpumu un sejas kosmetoloģiskās 
problēmas, veica kaulu blīvuma 

Iedzīvotājiem veselība ir svarīga 

Profesors un kardiologs andrejs Ērglis lasīja lekciju par veselīgu 
dzīvesveidu „Kā nodzīvot līdz 120 gadiem?”.

Viena no populārākajām fiziskajām aktivitātēm ir TrX nodarbības.

un kāju vēnu skrīningu, kā arī konsultējās 
ar mākslas terapeiti un klīnisko psiholoģi 
par ģimeņu un pāru attiecībām. Pasākumā 
varēja arī izmēģināt un piedalīties dažādās 
fiziskās aktivitātēs – ritmikā pašiem mazā-
kajiem, ārstnieciskajā vingrošanā, nūjošanā 
un vingrošanā svaigā gaisā, kā arī šobrīd 
tik populārajās „Core” un TRX nodarbībās.

Mazākie dalībnieki priecājās piepūša-
majās atrakcijās, bet jaunieši un citi inte-
resenti darbojās izglītojošās nodarbībās, 
kā arī apmeklēja veselīga uztura pieturu 
„Vesels ēdis”.

Dienas noslēgumā notika kardiologa, 

Latvijas Universitātes profesora Andreja 
Ērgļa lekcija „Kā nodzīvot līdz 120 ga-
diem?”, kuru noklausījās aptuveni 100 in-
teresentu.

Nākamā Veselības diena notiks 
2015. gada pavasarī, tā būs veltīta sievie-
tes veselībai.

Pasākumu organizēja Kuldīgas novada 
Dome, Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs, 
Kuldīgas novada sporta skola un „Veselī-
bas centrs 4”.

TOmS šTErnBErGS, Kuldīgas aktīvās 
atpūtas centra speciālists

arTa GuSTOVSKa foto

11. novembra pēcpusdienā kuldīgas novada Domes lielā zāle bija 
piepildīta ar mazajiem novadniekiem. kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga bērziņa sveica jaundzimušo vecākus ar 
skaisto dzīves notikumu, kā arī īsumā pastāstīja par paveikto un 
plānotajiem darbiem kuldīgā un novadā.

11. novembrī tika sveikti Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 2014. gada 1. septembra līdz 31. oktobrim reģistrētie 40 bērniņi – 
26 zēni un 14 meitenes. 16 ģimenēs mazulis ir pirmais bērns, 13 – otrais, 
10 ģimenēs – trešais un vienā – piektais.

Populārākie vārdi jaundzimušajiem puisīšiem ir Kristofers, Rihards, 
Roberts un Dominiks, bet meitiņām – Emīlija. Divus vārdus vecāki 
izvēlējušies trim meitenēm – Sarma Viola, Beāta Ella un Daniela Līna 
un vienam zēnam – Roberts Dominiks.

Uz pasākumu aicinātie mazuļi saņēma piemiņas dāvanu – sudraba 
karotīti ar iegravētu novada ģerboni un gada skaitli. Jāatgādina, ka vecā-
ki, kuri bērniem dzīvesvietu deklarējuši pilsētā un nebija ieradušies pēc 
piemiņas dāvanas, to var saņemt Kuldīgas novada Dzimtsarakstu noda-
ļā darba laikā (neskaidrību vai jautājumu gadījumā zvanīt 63323845), 
savukārt novadā deklarēto mazuļu vecāki – sava pagasta pārvaldē.

Ar skaistām un emocionālām dziesmām klātesošos priecēja pirms-
skolas izglītības iestādes „Ābelīte” audzēkņi. Pasākums beidzās ar 
kopīgu fotografēšanos.

Visi Kuldīgas novada jaundzimušie uz svinīgo pasākumu tiek aici-
nāti reizi divos mēnešos. Nākamā tikšanās –  2015. gada 13. janvārī.

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko attiecību speciāliste
EDuarDa DamBErGa foto

lepnums par jaundzimušajiem
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Kuldīgā Lāčplēša diena iesākās 
ar pasākumiem bataljona štābā, kuru 
apmeklēja 300 jauniešu no dažādām 
skolām. Lai iepazītos ar Zemessar-
dzes (ZS) 45. nodrošinājuma bataljo-
na ikdienu, skolēni apskatīja tehniku, 
izvizinājās ar ZS auto un nogaršoja 
tradicionālo karavīru putru.

Kuldīgas novada Domē uz pie-
ņemšanu bija ieradušies Nacionālo 
karavīru apvienības biedrs Antons 
Leščanovs, „Daugavas vanagu” 
biedrs Jānis Gontars, ZS 45. nodroši-
nājuma bataljona komandieris, pulk-
vežleitnants Andris Rieksts, bataljo-
na veterānu apvienības priekšnieks 

Laimonis Beņislavskis un zemes-
sargs Dzintars Leja. Ar viesiem tikās 
Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa, vietnieks 
Aleksandrs Lange, Kultūras nodaļas 
vadītāja Dace Reinkopa un Kuldīgas 
novada muzeja speciāliste Ingrīda 
Pole. A.Rieksts visus iepazīstināja 
ar ZS aktualitātēm un paveikto: 
„Mums ir jauna tehnika – skārien-
tipa automašīnas, krāni celšanai, kā 
arī bataljonam pievienojušies jauni 
zemessargi un iegūti jauni formas-
tērpi.” L.Beņislavskis izteica prieku 
par vecajiem bataljona veterāniem, 
kuri Lāčplēša dienas parādē vadīja 

13 zemessardzes automašīnas.
Pēcpusdienā Pilsētas laukums 

piepildījās ar iedzīvotājiem un 
daudziem interesentiem, kuri bija 
ieradušies uz parādes kulmināciju. 
Parādē devās ZS 45. nodrošinājuma 
bataljona zemessargi un karavīri 
kopā ar jaunsargiem. Parāde noslē-
dzās Rātslaukumā, pēc tam zemes-
sargi, karavīri un iedzīvotāji devās 
uz Annas kapiem, kur notika kritušo 
karavīru piemiņas brīdis.

Lāčplēša diena ir Brīvības cīņās 
kritušo varoņu piemiņas diena, ko 
svin 11. novembrī, kad neatkarīgās 
Latvijas armija uzvarēja Rietumu 

Godina brīvības cīnītājus

Patriotisma svētki – latvijas 
96. proklamēšanas gadadiena

lāčplēša dienā kuldīgā un citviet latvijā pasākumos tika pieminēti brīvības cīņās kritušie karavīri.

Lāpu gājienā no rātslaukuma uz annas kapiem devās zemessargi, karavīri un iedzīvotāji.

annas kapos mācītājs mārtiņš Burke-Burkevics uzrunāja klātesošos, pieminot 
brīvības cīnītājus.

brīvprātīgo armiju vai tā dēvēto Ber-
monta karaspēku Pārdaugavā. Šajā 
dienā tika arī iedibināts Lāčplēša 
Kara ordenis.

SIGNETA REIMANE,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

kuldīgā un novadā plaši svinēja 
latvijas proklamēšanas 96. 
gadadienu. arī šogad laikā, 
kad pilsētas ielās plīvo sarkan-
baltsarkanie karogi, kuldīdznie-
ki un viesi tika aicināti piedalī-
ties dažādos svētku pasākumos. 

Jau tradicionāli svētkos tika su-
mināti Kuldīgas novada Goda balvas 
laureāti. Pēc oficiālās ceremonijas 
Kuldīgas kultūras centrā klāteso-
šie varēja vērot Latvijas Valsts 
prezidenta Andra Bērziņa svētku 
uzrunas translāciju. Savukārt ar 
muzikālu priekšnesumu klausītājus 
priecēja Rīgas Doma zēnu koris. 
Par godu Latvijas Republikas 96. 
proklamēšanas gadadienai Valsts 

prezidenta kanceleja rīkoja svētku 
koncertus Latvijas novados, šogad 
arī Kuldīgā. Rīgas Doma zēnu koris 
uzstājās diriģenta Mārtiņa Klišāna 
vadībā. Solisti – Oskars Petrauskis 
(saksofons) un Raimonds Petrauskis 
(klavieres). Svētku koncerta prog-
rammā skanēja Volfganga Amadeja 
Mocarta, Georga Frīdriha Hendeļa, 
Raimonda Paula, Zigmāra Liepiņa, 
Jāņa Lūsēna, Alviļa Altmaņa un 
Valta Pūces skaņdarbi.

Pēc tam ikviens tika aicināts 
vienoties kopējā Gaismas ceļa 
veidošanā Liepājas ielā. Gaismas 
ceļa idejas autors Tālis Orlovs šo-
gad ar brīvprātīgajiem palīgiem uz 
Pilsētas laukuma no svecītēm bija 
izveidojis Brīvības statujas rokas ar 

trīs zvaigznēm un uzrakstu „Tēv- 
zemei un Brīvībai”. Liepājas ielu 
rotāja uzraksti „Dod mums spēku”, 
„Dod mums drosmi”, „Dod mums 
vienprātību, tēvs”, kuri vijās līdz 
pat Sv.Katrīnas baznīcai. Ikviens 

varēja nolikt svecīti skvērā iepretim 
pastam, kur izveidota piemiņas vieta 
latviešu strēlniekiem. Savukārt pie 
1905. gada parka ieejas bija svecīšu 
uzraksts „Gaismas ceļš” un latvju 
raksti. Sv.Katrīnas baznīcā notika 

svētbrīdis un emocionāls svētku 
koncerts, kurā klausītājus priecēja 
kamerkoris „Rāte”.

EDuarDS DamBErGS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

IEVAS BENEFELDES foto

Lāčplēša dienas parādi Pilsētas laukumā vēroja arī mazie novada patrioti.

rīgas Doma zēnu koris Kuldīgas kultūras centrā sniedza sirsnīgu un emocionālu 
koncertu.

Pilsētas laukumā no svecītēm bija izveidota daļa no Brīvības statujas tēla – rokas, 
kas tur trīs zvaigznes.



SIa „Ēdoles pils” pasākums „Emīla tirgus” nominēts kategorijā „Kuldīgas tēla popularizētājs”. 
Pils pārvaldniece māra Valtere (vidū).

moldovas delegācija ar biedrību „Darīsim paši!” un „Kuldīgas labumi” pārstāvjiem viesojās Kristīnes šimpermanes 
fotostudijā, lai iemūžinātu tikšanos.

kooperatīvs „kuldīgas labumi” 
sadarbībā ar biedrībām „latvi-
jas lauku forums” un „Darīsim 
paši!” šogad piedalījās starp-
tautiskā pārrobežu projektā ar 
moldovu.

Projekta mērķis ir nodot Latvijas 
pieredzi tēmā „Vietējās attīstības 
partnerības kā risinājums Moldovas 
Ziemeļu plānošanas reģiona attīstībā 
un atbalsts uzņēmējdarbībā”. Tā 
ietvaros piecas Latvijas biedrības no 
Carnikavas, Preiļiem, Daugavpils, 
Gulbenes, Saldus un kooperatīvs 
„Kuldīgas labumi” devās braucienā 
uz Moldovu, viesojoties trīs pilsētās 
un prezentējot Latvijas pieredzi da-
žāda veida sadarbībā un kooperācijā.

„Kuldīgas labumu” vadītāja 
Elīna Voika prezentēja kooperatīva 
izveides priekšnoteikumus, attīs-
tības svarīgākos stūrakmeņus un 
produkcijas realizācijas principus. 

5. novembrī Moldovas delegācija 
viesojās Latvijā un tika uzņemta arī 
Kuldīgā. Vispirms bija vizīte Kul-
dīgas novada pašvaldībā, tad tika 

apmeklēta Pelču internātskola-attīs-
tības centrs, Kristīnes Šimpermanes 
fotodarbnīca, Kuldīgas Sv. Annas 
baznīca, viesi piedalījās biedrības 
„Darīsim paši!” prezentācijā un 
noslēgumā arī kooperatīva „Kuldī-
gas labumi” prezentācijā. Moldovas 
pārstāvji tika iepazīstināti gan ar 
Kuldīgas novada biedrību un uzņē-
mēju sadarbību ar pašvaldību, gan ar 
pieredzi dažādu projektu īstenošanā.

Moldovas nevalstisko organi-
zāciju pārstāvji ir ļoti ieinteresēti 
sadarbības veidošanā ar Kuldīgu, 
jo pēc vizītes atzina, ka novads ir kā 
paraugs dažādu projektu ieviešanā 
un sadarbībā starp pašvaldību, NVO 
un uzņēmējdarbību.

Projekta noslēguma seminārā 
7. novembrī Rīgā kopīgi tika iz-
strādāti rekomendējoši pasākumi 
Moldovas Ziemeļu reģiona attīstī-
bas stratēģijai sadarbībā ar Latviju 
2015. gadam.

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
KrISTĪnES šImPErmanES foto
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gada brīnumainākajā laikā kuldīgas kul-
tūras centrs aicina tirgotājus 6. decembrī 
piedalīties tradicionālajā ziemas festivālā 
„notici brīnumam”.

Festivāla pasākums „Dāvanu tirdziņš” 
notiks no 12.00 līdz 17.00 Liepājas ielā. 
Tirgotāji aicināti iesniegt pieteikumus līdz 
26. novembrim, sūtot e-pastā: andris@kultu-
rascentrs.lv, pa faksu 63324394 vai personīgi 
Kuldīgas kultūras centrā. Pieteikuma anketas 
un plašāka informācija atrodama www.
kuldiga.lv. Tirgotājiem jābūt atraktīviem 

un iespēju robežās pasākumā jādemonstrē 
arī sava amata prasme, kā arī jāpadomā par 
tirdzniecības vietas noformējumu. Savukārt 
Kuldīgas novada iedzīvotāji un viesi varēs 
bez steigas sarūpēt mazas Ziemassvētku 
dāvaniņas saviem mīļajiem.

Festivāls Kuldīgā kļuvis par tradīciju un 
šogad notiks jau 11. reizi. Sestdienā, 6. de-
cembrī, būs ne tikai dažādas nodarbes un kon-
certi, bet arī galvenās egles iedegšanas brīdis.

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVAS BENEFELDES foto

nominācija „Gada lauksaimnieks”: 
1) ZS „Reķi” – augkopība Kurmāles pagasta „Gaismās”, 
saimnieki Aivars un Modris Reķi;
2) ZS „Zāģeri” – viesu nams, zirgkopība Īvandes pa-
gastā, saimnieki Aldis un Igita Kociņi;
3) ZS „Akmeņkalni” – graudkopība Kabiles pagastā, 
saimnieks Ervīns Vīksna;
4) SIA „LIMAKOM” – liellopu novietne Kurmāles pa-
gastā, saimnieks Māris Megnis;
5) ZS „Liepas” – augkopība Laidu pagastā, saimnieks 
Māris Drukmanis.
nominācija „Gada jaunais uzņēmējs”:
1) SIA „PROPELLER FODIE”, itāļu restorāns – picērija 
„Goldingen Room”, Baznīcas ielā 2-2, Kuldīgā, īpaš-
niece Santa Cine;
2) SIA „EXQUISITO” – klubs, restorāns „Bangert’s”, 
Pils ielā 1, Kuldīgā, valdes priekšsēdētājs Artis Rozītis;
3) SIA „IG Rota” – viesnīca, restorāns „Jēkaba sēta”, 
Liepājas ielā 36, Kuldīgā, īpašniece Ingrīda Garoza;
4) mājražotājs „Baibas gardumi” – mājās ceptas tortes, 
Atpūtas ielā 8, Kuldīgā, īpašniece Baiba Cine;
5) SIA „Alias Products”, Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, 
pārstāve Agnese Buka.
nominācija „Kuldīgas tēla popularizētājs”:
1) vokāli instrumentālais ansamblis „Rumbas kvartets”, 
IK Artis Šimpermanis;
2) festivāls „Live Fest”, festivāla idejas autors Ojārs 
Grasmanis;
3) SIA „Kuldīgas maizes ceptuve”, Graudu ielā 14, 
Kuldīgā, vadītājs Māris Šternbergs;
4) SIA „Alekšupīte” – kafejnīca „Pagrabiņš”, Baznīcas 
ielā 5, Kuldīgā, saimniece Inga Eglinska;
5) SIA „Ēdoles pils” un „Emīla Tirgus”, pils pārvaldniece 
Māra Valtere.
nominācija „Gada pakalpojums”:
1) frizētava „Marika” – friziera pakalpojumi, Piltenes 
ielā 4-1, Kuldīgā, īpašniece Marika Smirnova;
2) SIA „Struņķkrogs” – viesu nams Padures pagastā, 

īpašnieks Dainis Šēlis;
3) ID zobārstniecības kabinets „Ilze Kantāne” – zob-     
ārstniecības pakalpojumi Piltenes ielā 23-19, Kuldīgā, 
īpašniece Ilze Kantāne;
4) SIA „Reinfelds” – kravu pārvadājumi, transportlī-
dzekļu apkope un remonts, Graudu ielā 11, Kuldīgā, 
īpašnieks Modris Reinfelds;
5) SIA „Arsa L” – veterinārā aptieka un prakse, „Līvi”, 
Lielā ielā, Ķikuros, Turlavas pagastā, īpašniece Sandra 
Rubīne.
nominācija „Ģimenei un bērniem draudzīgākais 
uzņēmums”:
1) IK „Dekoru meistars” veikals „Zelta Apelsīns” – 
dekoru veikals, svinību apkalpošana, Liepājas ielā 6, 
Kuldīgā, vadītāja Inta Lagzdeniece;
2) SIA „MGS factory” – koka rotaļlietu ražošana, „Miķeļi”, 
Rumbas pagastā, īpašnieki Sanita un Mareks Gipteri;
3) SIA „Rivonda”, „Vizuālo risinājumu vēstniecība” – 
fotogrāfija, suvenīri, poligrāfijas pakalpojumi, Baznīcas 
ielā 17, Kuldīgā, īpašnieki Artis un Kristīne Šimpermaņi;
4) SIA „Mazsālijas” – viesu nams, briežu dārzs, aktīvā 
atpūta ģimenēm un bērniem, bērnu piedzīvojumu taka 
„Ainiņas briežu dārzā”, īpašnieks Gunārs Slavinskis;
5) SIA „Rendas Uplejas” – kempings „Usmas Meķi”, 
Rendas pagastā, Gaitis Grasmanis-Laše.
nominācija „Gada amatnieks”:
1) restaurators Andris Bogdans, „Lagzdieni”, Kurmāles 
pagastā;
2) restaurators Māris Gulbis, „Māli”, Saldus novadā, 
Šķēdes pagastā; 
3) audēji Ināra un Ziedonis Āboliņi, SIA „Audēju darbnī- 
ca”, Grants ielā 40, Kuldīgā;
4) skārdnieks Artis Balandiņš, SIA „Kurzemes jumtu 
serviss”, Ganību ielā 25, Kuldīgā;
5) skārdnieks Agris Zeidlers, IK „Zeilan”, Ventspils 
ielā 15a, Kuldīgā.
nominācija „Gada ražotājs”:
1) SIA „Kronbergs un Kronbergs” – apkures un siltum-  

Pretendenti „Kuldīgas novada uzņēmēju 
un amatnieku Gada balvai 2014”

lai godinātu labākos novada uzņēmējus un amatniekus, iedzīvotāji tika aicināti aizpildīt anketu un izvirzīt pretendentus „kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balvai 
2014”.

svinīgais pasākums notiks 16. janvārī 14.00 kuldīgas mākslas namā. Deviņās nominācijās tika izvirzīti 45 pretendenti.

enerģijas iekārtas ražošana un uzstādīšana, Tehnikas 
ielā 4C, Kuldīgā, īpašnieks Viktors Kronbergs;
2) Valdis Šulcs, pašnodarbinātais – sukāžu, sulu, sīrupu, 
tēju, eļļu ražošana, „Baltozoli”, Kurmāles pagastā;
3) SIA „Milzu” – brokastu pārslu ražošana, „Miķeļi”, 
Rumbas pagastā, īpašnieks Eno Ense;
4) SIA „Hartmaņu darbnīca” – namdara un galdniecības 
izstrādājumu ražošana, „Alejas”, Kabiles pagastā, īpaš-
nieks Andrejs Hartmanis;
5) SIA „Planka” – kokapstrādes cehs, „Plāņi”, Īvandes 
pagastā, īpašnieks Dzintars Knupke.
nominācijas „Gada būve” un „Gada mecenāts” 
pretendenti tiks apkopoti līdz gada beigām, 

ņemot vērā ekspluatācijā nodotos objektus un 
pašvaldības kontā ieskaitīto ziedojuma summu no 
uzņēmumiem.
Pasākumā tiks godināti arī uzņēmumi, kuri valsts 
un novada budžetā iemaksājuši visvairāk nodokļu 
2013. gadā. Lielākos nodokļu maksātājus godinās 
divās kategorijās – pēc lielākās nodokļu summas valsts 
budžetā un pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), ko 
saņēmis Kuldīgas novads.

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Biedrības veido sadarbību ar Moldovu

Tirgotājus aicina piedalīties 
ziemas festivālā

Tikšanās ar rakstnieku 
Valdi Rūmnieku

25. novembrī 10.30 kuldīgas mākslas namā interesenti aicināti 
uz tikšanos ar rakstnieku valdi rūmnieku.

Sarunu par vēsturisko romānu tapšanu vadīs Mārīte Milzere. 
Interesenti varēs ieskatīties vēsturiskā romāna „Viestura zobens” 
(2012), „Sveiks, jautrais Rodžer!” (2005) lappusēs, kā arī uzzināt ko 
vairāk par neparasto un daudziem tik tuvo dzejnieku Čaku („Čaks”, 
2010). Aleksandrs Čaks bija Rūmnieku ģimenes draugs un daudzās 
fotogrāfijās redzams kopā ar V.Rūmnieka tēvu un māti. Savukārt 
par godu latviešu tēlnieka Kārļa Zāles (1888–1942) 125. dzimšanas 
dienai 2013. gadā klajā nācis V.Rūmnieka un Andreja Miglas vēs-
turiskais romāns „Trīs zvaigznes”, kas stāsta par šīs noslēpumainās 
un stiprās gribas apveltītās personības radošo un personisko dzīvi.

V.Rūmnieks ir dramaturgs, rakstnieks, dzejnieks un literatūrzi-
nātnieks. Viņš sarakstījis vairāk nekā 20 grāmatu.

SanITa TILGaLE, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktores vietniece
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SPOrTa PaSāKumI nOVEmBrĪ un DECEmBrĪ

trim kuldīgas 2. vidusskolas 
absolventiem izdevies iegūt lat-
vijas universitātes (lu) Fonda 
mecenātu stipendijas.

Ķīmijas fakultātes studente Dace 
Sproģe ieguvusi M.M.V. Petkevičs 
piemiņas stipendiju EUR 2200 
studiju uzsākšanai. Fizikas un 
matemātikas fakultātes bakalaura 
programmas students Mārcis Rub-
lāns ieguvis jauno pētnieku Ainas 
Galējas-Dravnieces piemiņas sti-
pendiju EUR 1250,  bet Sociālo 
zinātņu fakultātes maģistrantūras 
studente Ieva Krekovska –  Andreja 
Pildegoviča stipendiju EUR 2500, 
lai sekmīgi pievērstos diplomātijas 
studijām. 

D.Sproģi sveikt svinīgajā stipen-
diātu sumināšanā bija ieradusies 
Kuldīgas 2. vidusskolas ķīmijas 

skolotāja Vita Šternberga.
„Esmu savā dzīvē izvirzījusi 

mērķi – strādāt tiesu ekspertīzē par 
ķīmiķi. Lai šo mērķi sasniegtu, man 
ir daudz jāapgūst, bet nekas nav 
neiespējams. Stipendija ļauj man 
nedomāt par materiālo stāvokli, bet 
vairāk laika veltīt sapņu īstenoša-
nai,” atzina D.Sproģe.

M.Rublāns: „Izvēlējos studēt LU 
Fizikas un matemātikas fakultātē fi-
ziku, jo jau skolas laikā man padevās 
eksaktie priekšmeti. Stipendija man 
palīdzēs daudz efektīvāk sasniegt 
izvirzītos mērķus un ar jaunu azartu 
turpināt iesākto.”

Savukārt kuldīdzniece I.Kre-
kovska LU mecenātu stipendiju 
ieguvusi atkārtoti – 2010./2011. aka-
dēmiskajā gadā stipendija „Ceļam-
aize” ļāva uzsākt studijas universi-

tātē. „Pēc bakalaura grāda iegūšanas 
politikas zinātnē nolēmu iegūt 
maģistra grādu diplomātijā. Starp-
tautiskā politika ir ļoti dinamisks, 
izaicinošs un aizraujošs process. Kā 
vienu no vērtīgākajām pieredzēm 
un pamudinājumu darboties tieši 
šajā lauciņā varu minēt praksi ASV 
vēstniecībā Rīgā,” stāsta Ieva.

LU Fonda mecenātu stipendijas 
2014./2015. akadēmiskajā gadā ir 
ieguvuši 115 studenti no LU, Rīgas 
Tehniskās universitātes, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes, 
Rīgas Stradiņa universitātes, Lat-
vijas Kultūras akadēmijas, Rīgas 
Tehniskās koledžas par kopsummu 
EUR 265 529,34.

LaInE DOBuLānE, 
Lu sabiedrisko attiecību speciāliste

TOma GrĪnBErGa foto

ceļu satiksmes drošības direkcija (csDD) organizē konkursu 
„gaismas bērni” un aicina tajā piedalīties bērnudārzu audzēkņus.

Lai veicinātu bērnu izpratni par to, ka pelēcīgajā un tumšajā laikā 
jāvalkā „gaismas vestes” vai apģērbs ar atstarojošiem elementiem, paši 
mazākie satiksmes dalībnieki aicināti kļūt par dizaineriem, radot savu 
drošāko un gaišāko tērpu vai aksesuārus dalībai satiksmē. Šim nolūkam 
var izmantot  īpašās vestes, kā arī gaismu atstarojošas lentes, audumus, 
uzlīmes un citus materiālus.

Dalībai konkursā līdz 5. decembrim e-pastā berniem@csdd.gov.
lv jānosūta gatavo tērpu vai aksesuāru fotogrāfijas, kurās redzams, kā 
sagatavotie apģērba elementi izskatās ikdienas lietošanā.

Konkursa organizatori Latvijas drošāko un gaišāko bērnudārza grupi-
ņu apbalvos ar apģērbu zīmola „ZIB*” adītām cepurēm no atstarojošas 
dzijas.

Plašāka informācija par konkursu „Gaismas bērni” atrodama satik-
smes drošības portālā www.berniem.csdd.lv.  

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

kuldīgas novada muzeja krātuvē 
uz plaukta starp daudziem ci-
tiem tautas mūzikas instrumen-
tiem – koklēm un āža ragiem, 
cītarām un tridekšņiem – atro-
das latvijā tikpat kā neredzēts 
mūzikas instruments – rata lira.

Rata lira ir mūzikas instruments, 
kas mūsdienās reti redzams un 
dzirdams. Tomēr  tam ir sena un 
piedzīvojumiem bagāta vēsture: 
gandrīz desmit gadsimtu ilgajā 
mūžā tas skanējis gan baznīcu 
velvēs un lielceļa krogos, gan 
karaļu galmos un tirgus plačos, to 
spēlējuši daiļrunīgi trubadūri un 
apkārtklejojoši akli dziesminieki. 
Instruments bijis labi pazīstams vai 
visās Eiropas zemēs – no Spānijas 
līdz pat Ukrainai.

Rata liras unikālā īpašība ir ar 

22.XI 20.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: Kuldīga – „Apelsīns”  
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
23.XI 10.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā sievietēm; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
23.XI 13.00 LČ volejbolā, 1. līga vīriešiem: Kuldīgas NSS – VK „Ozolnieki” ;  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
23.XI 17.00 Latvijas telpu futbola čempionāts 1. līgā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
25.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības basketbolā; KNSS sporta komplekss, Kalna iela 6,  
  Kuldīga, Ēdoles pamatskolas zāle, Ēdole
29.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
29.XI 11.00 LČ volejbolā, 1. līga sievietēm; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
29.XI 14.00 Kuldīgas NSS atklātās sacensības vieglatlētikā B grupā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
29.XI 18.00  „Schenker” līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – „Bigbank” Tartu; KNSS halle, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga
30.XI 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā, minispēles U-12,U-13; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
30.XI 13.00 LČ volejbolā, 1. līga vīriešiem: Kuldīgas NSS – RVS; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
30.XI 16.00 „Schenker” līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – „Danpolwr/Vōru” VK; KNSS halle, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga
30.XI 17.00 Rietumu līgas čempionāts basketbolā vīriešiem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
2.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības basketbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
5.XII 14.00 Kuldīgas NSS atklātās sacensības vieglatlētikā D grupā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
6.XII 10.00 Kuldīgas novada čempionāts volejbolā, pusfināls, fināls; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
6.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts 100 lauciņu dambretē; KNSS dambretes klubs, 
  Kalna iela 6, Kuldīga
6.XII 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā 2. divīzijā U-17; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
6.XII 14.00 Rietumu līgas čempionāts basketbolā vīriešiem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
7.XII 13.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: Kuldīga – Irlava; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
7.XII 13.30 LJBL-LR čempionāts basketbolā 1. divīzijā U-15; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
9.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības basketbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, 
  Kuldīga, KNSS sporta komplekss, Kalna iela 6, Kuldīga
13.XII  Cīņa; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.XII 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā 2. divīzijā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
20.XII 12.00 „Kuldīgas kauss” volejbolā vīriešiem; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.XII 10.00 „Kuldīgas kauss” volejbolā vīriešiem; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
28.XII 14.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: Kuldīga – FK „Kurši” 2; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
30.XII 10.00 Kurzemes jaunatnes ziemas čempionāts futbolā U-13; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga.

Trīs Kuldīgas 2. vidusskolas absolventi 
iegūst LU mecenātu stipendijas

Kuldīgas 2. vidusskolas absolvente Ieva Krekovska kopā ar bijušo Lu rektoru 
juri Zaķi priecājas par otrreiz iegūto mecenātu stipendiju.

Muzeja krājumā neparasts mūzikas instruments 
kloķi grozāma koka ripa, kuru pirms 
tūkstoš gadiem kāds iedomājās 
lietot fīdeles lociņa vietā, tādējādi 
radot „bezgalīgu lociņu”. Skaņas 
plūdums ir nepārtraukts – kamēr 
vien spēlmanis ratu griež, vienmērī-
gi dūcot, skan zemās stīgas, melodi-
jas stīgai muzikants maina garumu, 
ar kreisās rokas pirkstiem spēlēdams 
pa bīdāmu koka tapiņu klaviatūru. 
Rata liras radītās mūzikas skaņas 
atgādina dūdas, taču ir klusākas.

Instrumentam Kuldīgas muzejā 
zudušas dažas detaļas, arī kādrei-
zējo trīs stīgu sen nav. Diemžēl nav 
nekādas dokumentācijas par to, 
kas šo vērtīgo eksponātu muzejam 
iesniedzis vai kas to kādreiz spēlējis. 
Pirmoreiz tas muzeja žurnālos datēts 
ar 1945. gadu.

Rata liras korpusa forma un 
detaļas ļoti līdzīgas instrumentiem, 

kādus pagājušā gadsimta sākumā 
tagadējās Baltkrievijas un Ukrainas 

teritorijā spēlēja vecie „starci – ļirņi-
ki”. Aklie vīri, ceļodami no ciema uz 

ciemu, uz savas liras spēlēja psalmus 
un vēsturiska rakstura dziesmas. 
Daudzi no tiem bija kaujās sakrop-
ļoti kareivji, kas darbam zemnieku 
saimniecībā vairs nebija derīgi.

Iespējams, ka rata liru 19. gs. no-
galē, atgriežoties no zaldāta gaitām 
Krievijas cara armijā, uz Kuldīgu 
līdzi atvedis kāds atvaļināts karei-
vis. Varbūt darinājis kāds vietējais 
amatnieks, kas paturējis prātā citās 
zemēs redzētu paraugu.

Ja kādas ģimenes papīros (vēs-
tulēs, fotogrāfijās u. tml.) būtu 
rodama jebkāda informācija par 
šo skaņu rīku, lūgums sazināties 
e-pastā: ivarshermanis@gmail.
com vai pa tālr. 29213936.

IVara HErmaŅa, 
jāzepa Vītola Latvijas mūzikas aka-

dēmijas etnomuzikoloģijas studenta 
teksts un foto

rata liras ģitāras astoņnieka formā veidotais korpuss, kas darināts no vecas 
priedes, piedzīvojis garu mūžu.

Konkurss bērnudārzu 
grupiņām



GuDEnIEKOS
Līdz  15. decembrim kultūras namā – Dzid-

ras Lāces gleznu izstāde „Mana Latvija”.
ĪVanDĒ
Novembrī Īvandes muižas kamīnzālē – 

Īvandes mākslinieces Marijas Freibergas 
mākslas darbi.

KaBILĒ
29. novembrī pagasta kapsētās svecīšu va-

kars ar evaņģēlistu A.Kaņepu: 14.30 – Gatviņu 
kapsētā; 16.00 –  Kabiles kapsētā.

5. decembrī 19.00 saieta namā „Sen-
cis” – Adventa ieskaņas koncerts „Izrakstīsim 
cimdiņu”. Koncertu sagatavojuši skolas inte-
rešu izglītības pulciņi. Ieeja bez maksas. Pēc 
koncerta Kabiles egles iedegšana laukumā 
pie bibliotēkas.

KurmāLĒ
Līdz 24. novembrim pagasta vēstures ista-

bā – izstāde „Ar domu par savu Latviju. LTF-25”.
Līdz 15. decembrim izstāžu zālē – Ingas 

Pūces gleznas.
12. decembrī 18.00 Pagastmājas pagal-

mā – egles iedegšana.
LaIDOS
Novembrī Sermītes bibliotēkā – novadpēt-

niecības materiālu izstāde „Sermīte, Vanga, 
Valtaiķi...”.

23. novembrī svecīšu vakars pagasta 
kapsētās: 12.00 – Mācītājkapos; 12.45 – 
Pils-Sakaru kapos; 13.30 – Vangas kapos; 
14.15 – Dumpīšu kapos; 15.00 – Ārzes kapos; 
15.45 – Laidu kapos.

PaDurĒ
8. decembrī 18.00  Padures pārvaldē – 

Ineses Prisjolkovas seminārs „Sievišķība un 
saulgrieži”, ieeja –  EUR 15.

13. decembrī 22.00 Padures pasākumu 
zālē – balle, spēlēs grupa „Zeļļi”, biļešu ie-
priekšpārdošana Padures pārvaldes kasē. 
Ieeja – EUR 4.

18. decembrī – Ziemassvētku eglīte un balle 
bērniem kopā ar vecākiem.

PELČOS
Līdz 30. novembrim bibliotēkā – virtuālā 

izstāde „Pelču pils vēsture”. 
Katru piektdienu 18.00 bibliotēkā – spāņu 

valodas kursi. 
27. novembrī 18.00 pagasta bibliotēkā – 

izglītojoši-izklaidējoša spēle bērniem „Grāmatu 
risks”.

30. novembrī svecīšu vakars pagasta kap-
sētās: 13.00 – Bišavu kapos; 14.00 – Rimzātu 
kapos; 15.00 – Ģīņu kapos; 16.00 – Pelču 
kapos.

rEnDā
1. decembrī 16.00 kultūras namā – gardēžu 

klubiņa nodarbība.
Līdz 31. decembrim Rendas bibliotēkā – 

TTMS studijas „Kuldīgas palete” dalībnieka 
Gunta Obodņikova darbu izstāde.

13. decembrī kultūras namā – 4. labdarības 
koncerts „Eņģeļi pār Latviju”, lai vāktu naudu 
Latvijas slimajiem bērniem.  Aicinām pieteikties 
koncerta dalībniekus pa tālr. 26181470. 21.00 – 
Ziemassvētku ieskaņas balle kopā ar grupu 
„Roja” Ieeja –  EUR 2.

rumBā
Novembrī bibliotēkā – Dzintara Lejas 

fotoizstāde.
25. novembrī 19.00 „Bukaišos” – zoles 

vakars.
26. novembrī 12.00 Mežvaldē, pagasta 

pārvaldes nama zālē – radošā darbnīca „Adven-
tes vainaga izgatavošana” (līdzi jāņem dažādi 
dekorējamie materiāli). 

Rumbas pagasta iedzīvotāji aicināti veidot 
izstādi „Klusa nakts, svēta nakts” līdz 1. de-
cembrim atnesot vai atsūtot savu zīmējumu 
vai gleznojumu uz pagasta pārvaldes namu 
Mežvaldē vai uz „Bukaišiem” Ventas ciemā. 

10. decembrī „Bukaišos” – radošā darbnīca 
„Ziemassvētku rotājumu izgatavošana”: 11.00 
pieaugušajiem (līdzi jāņem pistāciju riekstu 
čaumalas), 16.00 – bērniem. 

SnĒPELĒ
Novembrī bibliotēkā – Kārļa Dazarta 

gleznas.
No 24. novembra bibliotēkā – datorapmācī-

bas kursi pirmsskolas vecuma bērniem.
No 1. decembra Snēpeles bibliotēkā – Tur-

lavas bibliotēkas vadītājas Sandras Brantevicas 
fotogrāfiju izstāde; tematiska izstāde „Adventes 
laiks”.

TurLaVā
Novembrī bibliotēkā – Intas Mednieces 

keramikas izstāde; b/d „Lāčuks” radošo darbu 
izstāde „Rudens”.

Decembrī bibliotēkā – rokdarbu izstāde 
„Čaklie ķikurnieki”.

29. novembrī 19.00 –  „Vokālo ansambļu 
sadziedāšanās koncerts – Adventei”; pēc 
koncerta balle.

11. decembrī 18.00 Ķikuros pie bibliotēkas – 
egles iedegšana.

12. decembrī 19.00 Turlavas centrā – egles 
iedegšana.

13. decembrī bibliotēkā – „Meistars rotkaļa 
amatā. Harijs Jaunzems Turlavā” – stāstījums 
par latvju zīmēm, senajām rotām un to lietoša-
nas tradīcijām.

17. decembrī  Turlavas kultūras namā – 
Turlavas pamatskolas Ziemassvētku koncerts.

19. decembrī  kultūras namā – Ziemassvēt-
ku pasākums – balle pensionāriem.

20. decembrī 10.00 kultūras namā – 
Ziemassvētku vecītis pie sevis gaidīs pašus 
mazākos.

25. decembrī 22.00 kultūras namā – Zie-
massvētku balle.

31. decembrī pēc pusnakts kultūras namā – 
karnevāls.

VārmĒ
27. novembrī 19.00 Vārmes jauniešu 

centrā – latviešu spēlfilma „Izlaiduma gads”, 
režisors Andris Gauja. Filmu neiesaka skatī-
ties līdz 16 gadiem, ieeja –  EUR 1.

30. novembrī 10.00 sporta hallē – zolīte.
7. decembrī 14.00 Vārmes sporta 

hallē – 2. līgas sacensības florbolā: Vārme 
– Grobiņa.

21. decembrī 14.00 Vārmes sporta 
hallē – 2. līgas sacensības florbolā: Vār-
me – Roja.

C MYK

2014. gada 21. novembris

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 reimane, tālr. 63350100. Iespiests SIa „Poligrāfijas grupa mūkusala”, mūkusalas iela 15a, rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. reģistrācijas apliecība nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KKC  PIEDāVā

PaSāKumI PaGaSTOS

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

Nodibinājums „Mamma mam-
mai fonds” ir Kuldīgas māmiņu 
pašpalīdzības kustība, kas aktīvi 
darbojas no 2009. gada un ik 
gadu paplašina piedāvāto palīdzī-
bas klāstu, ar atbalstu nodrošinot 
mazaizsargātās ģimenes.

Sadarbībā ar biedrību „Latvi-
jas samariešu apvienība” nodibi-
nājums novembrī piedalās CSDD 
akcijā „Redzams, tātad dzīvs!”, 
dalot atstarojošās vestes Kuldī-
gas un Alsungas novadā. Lielu 
paldies  sakām atsaucīgaj iem 
sociālajiem darbiniekiem, kā arī 
aktīvajiem brīvprātīgajiem no 
biedrībām, skolām un pirmssko-
las izglītības iestādēm.

Novembrī un decembra sāku-
mā labdarības akcijā esam ieplā-
nojušas iztīrīt savu noliktavu: 
izveidot grīdsegas no nederīgu 
audumu strēmelēm. Ikviens ap-
meklētājs un brīvprātīgais ir laip-
ni aicināts piedalīties grīdsegu 
darināšanā (var palīdzēt, darbo-
joties arī savās mājās). Gatavās 
grīdsegas ziedosim dzīvnieku 
patversmei, skaistākās realizēsim 
labdarības tirdziņos ziedojumu 
vākšanai, lai palīdzētu grūtībās 
nonākušajiem.

Aicinām aktīvāk šogad ap-
meklēt māmiņu pašpalīdzības 
pasākumu – bērnu apģērbu un 
mantu maiņu, jo nākamajā gadā 
plānojam izmaiņas šajā pasā-
kumā. Mantu maiņa ir noderīga 
ikvienam, piemēram, vienam – 
lai iztīrītu skapi no labām, tīrām 
drēbēm, kuras ir par mazu vai 
netiek valkātas,  otram – ļoti 
svarīga palīdzība grūtā brīdī, bet 
vēl kādam – iespēja paņemt ķe-
katām un karnevālam noderīgo. 
Maināmies arī ar bērnu rotaļlie-
tām, apaviem, traukiem, segām, 
gultas veļu. Noliktava atrodas 
Pilsētas laukumā 4, 1. stāvā (ie-
eja no garāžu jeb šuvēju puses), 
iepriekš noteikti vienojoties par 
laiku, zvanot pa tālr. 27733950 
(brīvprātīgā koordinatore).

Turpinām iespēju  robežās 
palīdzēt ar „Glābējpakām” un 
„Paēdušai Latvijai” pakām. Tās 
drīkstam piešķirt pēkšņā nelai-
mē nokļuvušiem, tiem, kuriem 
nepienākas valsts vai pašvaldības 
pabalsti, ģimenēm ar bērniem, 
sociālo darbinieku ieteiktajām 
personām un tikai tad pārējiem. 
Ikviens var pieteikties un saņemt 
palīdzību.

Bērniem no diviem līdz čet-
r iem gadiem t iek piedāvātas 
Montesori nodarbības, darbojas 
arī logopēds – pieteikties pa tāl-
runi 28325904 (Inga).

Jaunajām māmiņām Kuldīgā 
savukārt piedāvājam individuālas 
„Zīdīšanas atbalsta konsultāci-
jas”, uz kurām pieteikties var 
telefoniski (tālr. 26640256) vai 
elektroniski – mammufonds@
inbox.lv. Vairāk par zīdīšanas 
konsultantu aktivitātēm var uz-
zināt www.zidit.lv. 

Lai izdodas ieraudzīt sauli aiz 
mākoņiem un uzdāvināt sev un 
daudziem citiem smaidu. Apmai-
nāmies smaidiem!

Ikviens mēs varam 
dāvāt smaidu

BOnIja 
LASMANE, 
„mamma mam-
mai fonds” 
valdes priekš-
sēdētāja

sestdien, 6. decembrī, 11. ziemas festivāls

„NOTICI BRĪNUMAM”
12.00 – Ziemassvētku tirdziņa „Tapis Kuldīgā” atklāšana Rātslaukumā,
12.00 – 17.00 – dāvanu tirdziņš Liepājas ielā,
12.00 – 16.00 – lielā vēstuļu rakstīšana Rūķu darbistabā Liepājas ielā 3,
12.00 – 17.00 – atraktīvi muzikālais „Ņigu-ņegu” Rātsnama Rūķu viesistabā, 
17.00 – Kuldīgas galvenās egles iedegšana Rātslaukumā,
17.30 – 20.00 – Kažoku balle un Ziemassvētku karaoke Rātslaukumā,
19.30 – atpūtas vakars viesnīcā „Metropole”.

6. – 21.decembris
Ziemassvētku brīnumu laiks kuldīgas rātslaukumā

Ziemassvētku tirdziņš „Tapis Kuldīgā” Rātsnama Rūķu viesistaba

Karstvīna vīrakā tinies kārdinās ar kāpostiem 
un  desiņām, cūku šņukuriem un  strausu 

delikatesēm,  piparkūku sirdīm un cukurvates 
kalniem, krellēm, lellēm, cimdiem, šallēm un 

citām brīnumjaukām lietām

Lieli un mazi, jauni un veci, rātni un 
nerātni dziedās, dejos, dzejos, teātri 

spēlēs, uguni pūtīs, rotaļās ies un  
laimes lies

Darbosies:
O., T., C. –    12.00 – 18.30
P., S.       –    12.00 – 20.00
Sv.          –    12.00 – 16.00

Darbosies:
O., T., C.  –    16.00 – 18.30
P.             –    16.00 – 20.00
S.             –    12.00 – 20.00
Sv.           –    12.00 – 16.00

S. 22.XI 15.00  KrEISIE POLIČI
O. 25.XI 17.30 ASV, 2014
T. 26.XI 19.30 Ilgums 1’44”
C. 27.XI 17.30 Līdz 16 g. v. – neiesakām

S. 22.XI 17.00  ParĪZE, mIrušO PILSĒTa
O. 25.XI 19.30 ASV, 2014, ilgums 1’29”
T. 26.XI 17.30 Trilleris, šausmu filma
C. 27.XI 19.30 Līdz 16 g. v. – neiesakām
 
P. 28.XI 17.00  maDaGaSKaraS PInGVĪnI
Sv. 30.XI 15.00 ASV, 2014 
T. 3.XII 17.00 Animācijas filma, ģimenes filma
C. 4.XII 17.00  Ilgums 1’32”
P. 5.XII 16.00 Filma dublēta 
Sv. 7.XII 14.00  latviešu valodā
O. 9.XII 16.30  
T. 10.XII 17.30
C. 11.XII 16.00

P. 28.XI 19.00  nECIEšamIE BOSI 2
S. 29.XI 16.00 ASV, 2014
Sv. 30.XI 17.00 Komēdija, ilgums 1’48”
O. 2.XII 18.30 Līdz 16 g. v. – neiesakām

S. 29.XI 18.00  TIESNESIS
O. 2.XII 19.30 ASV, 2014
T. 3.XII 19.00 Drāma, ilgums 2’21”
C. 4.XII 19.00  Līdz 12 g. v. – neiesakām  

P. 5.XII 18.00  PuIKaS GaDI
O. 9.XII 18.30 ASV, 2014
T. 10.XII 19.30  Drāma, ilgums 2’43”
C. 11.XII 18.00 Līdz 12 g. v. – neiesakām

Biedrība „Padure” un BORISA un INĀRAS TETEREVU FONDS  
aicina visus interesentus 28. novembrī 18.00 skolas zālē Deksnē uz kārtējo 

ģimeņu radošo aktivitāšu pasākumu programmā „Nāc un dari! Tu vari!”
„tIk balts un kluss...”

Šajā vakarā būs iespējas darboties dažādās radošajās darbnīcās:
• pagatavosim svētku lukturīti (paņemiet līdzi tukšu, tīru burciņu bez etiķetēm un tējas 
  svecīti), dāvaniņu no koka, rotu eglītei, pārsteiguma dāvaniņu kādam mazam, mīļam 
  cilvēkam, Adventa rotājumu (līdzi četras svecītes, avīzes, dažādus sīkumiņus – 
  pērlītes, spožumiņus, zīles, čiekurus u.c.). 
• Vēl citas radošas aktivitātes, kurās varēsi piedalīties.
• Cepsim piparkūkas.
Pie mums, kā vienmēr, būs ko darīt ikvienam.
Biedrība dažiem pasākuma apmeklētājiem sagādās arī kādu jauku pārsteigumu.
Ja ir jautājumi, rakstiet: vigrai@inbox.lv vai zvaniet, tālr. 29342119.

Svētdien, 23.novembrī, LaTVIjaS FILmu maraTOnS „LaTVIjaS KInO LaTVIjaI”. 
Ieeja bez maksas.
14.00 –  šTāBS „IPIĶI”, 2013. g. dok. īsfilma, ilgums 0’29’’. 
Pēc seansa tikšanās ar režisoru I.Zviedri.
15.00 – mODrIS, 2014. g. spēlfilma, ilgums 1’38’’. 
Pēc seansa tikšanās ar režisoru J.Kursieti.
17.00 – aKmEŅI manāS KaBaTāS, 2014. g. 
animācijas filma pieaugušajiem, ilgums 1’28’’.

Sestdien, 6. decembrī, 15.00 – koncertizrāde „Baltā brīnumpasaka”. Piedalās Bērnu 
un jauniešu teātris „Focus”, saksofonistu ansamblis un vokālais ansamblis „Karameles”. 
Ieeja – bez maksas.

Svētdien, 7. decembrī, 16.00 – saksofonistu ansambļa koncerts „Ziemassvētku 
ainiņas”. Ieeja – bez maksas

Ceturtdien, 11. decembrī, 13.00 – muzikālā komēdija visai ģimenei „Sniegbaltītes 
skola”. Ieeja – EUR 6; 7; 9; 11. Bērniem līdz 4 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu 
sēdvietu, ieeja bez maksas. Lomās: Liene Šomase, Jānis Jarāns, Santa Didžus, Jānis 
Kirmuška, Paula Dukure, Dainis Porgants, Jūlija Ļaha, Enriko Avots, Laila Kirmuška, 
Jānis Elsts, Maija Romaško, Jānis Buķelis. Režisors Ivars Lūsis. Kostīmu māksliniece 
Anita Znutiņa-Šēve.

Kuldīgas novada amatierteātru skate
28. novembrī

bērnu un jauniešu centrā 
16.00 –  Kurmāles pagasta amatierteātris, 
 Edvarda Vulfa „Līnis murdā”, režisore Gunta Krauze.
kuldīgas kultūras centrā
14.30 –   Alsungas KN amatierteātris, Danskovītes „Antons un Anniņa”  
 3. daļa „Antons izklaidējas”, režisore Gunta Matēviča.
18.00 –  Kuldīgas amatierteātris, „Kā mēs viņus...!”, 
 lugas autore un režisore Dace Priede.
20.00 –   jauniešu teātris „Focus”, klaunāde „Iedomu spoguļi”, 
 režisore Daiga Pirtniece, horeogrāfe Inita Saleniece-Purmale.

Ieeja – bez maksas.


