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Decembrī Kuldīga par spīti tam, 
ka daba Latviju nav apbalvojusi ar 
sniegu, pārtapusi par īstu Rūķu ciemu, 
mudinot kuldīdzniekus un pagastu 
ļaudis ļauties gaidāmo svētku burvī-
bai. Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
Rātslaukumu rotā ziemīgi zaigojoši 
namiņi, kuros no ceturtdienas līdz 
svētdienai rosās dažādi tirgotāji, pa-
līdzot piepildīt Ziemassvētku vecīša 
dāvanu maisus. Ziemassvētku tirdziņa 
lielākajā namiņā var iegādāt dažādus 
Kuldīgas labumus, bet mazajā prece ik 
dienu ir cita. Svētku tirdziņā decembra 
vidū rosījās arī novada skolu audzēkņi, 
piedāvājot pašu darinātas preces. 

Lai dāvanas un gardumus pagūtu 
nopirkt arī vēlīnie pircēji, tirdziņš 

turpinās darbu vēl Ziemassvētku 
nedēļā – 23., 24., 26. un 27. decembrī.

Svētku gaidīšanas laiku īpašu dara 
pašvaldības mākslinieces Ineses Sulo-
jevas gādātās dekorācijas. Kuldīdznie-
kus un viesus priecē lampiņu virtenes 
Liepājas ielā, kas atgādina zvaigžņotas 
debesis, kā arī no lampiņām veidotie 
mētelīši kokiem Strautu ielā un pie 
Katrīnas baznīcas. Daudziem patīk fo-
tografēties pie greznajām kamanām un 
ziemeļbriežiem pie Pilsētas laukuma. 
Ar lampiņu virtenēm, spoguļbumbām 
un spoguļsniegpārsliņām rotātas abas 
krāšņās svētku egles – Rātslaukumā 
un Pilsētas laukumā.

Svētku priekšvakarā uz svinīgiem 
sarīkojumiem pulcējas gan darbavietu 

kolektīvi, gan dažādu sabiedrisku 
organizāciju pārstāvji, lai kavētos 
atmiņās par paveikto aizvadītajā gadā, 
gūtu svētku sajūtu. Norisinās arī dažā-
das labdarības akcijas gan skolās un 
bērnudārzos, gan darba kolektīvos, sa-
gādājot dāvanas un svētku prieku tiem, 
kuriem tas visvairāk nepieciešams.

Noticēsim brīnumiem, ļausimies 
sapņiem, būsim atvērti labajam sevī 
un citos! Priecīgus mums visiem 
Ziemassvētkus un veselību, saticību, 
laimi un panākumus Jaunajā gadā!

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa,  IEvaS 

BEnEfELDES un autores foto

Strauji tuvojas gadu mija. Parasti, 
noslēdzoties gadam, izvērtējam 
padarīto un plānojam darbus nāka-
majam. Decembrī pašvaldība spraigi 
strādāja, veidojot 2016. gada budže-
tu. Iesniegtie finansējuma pieprasī-
jumi par vairāk nekā 2 miljoniem 
eiro pārsniedza budžeta iespējas, 
tāpēc rūpīgi izanalizējām katru 
pašvaldības iestādi un uzņēmumu. 
Paldies iestāžu vadītājiem un finan-
šu speciālistiem par paveikto un sa-
pratni! 2016. gada budžeta projekts 
ir gatavs, novada Domes deputāti to 
izskatīs 29. decembra sēdē. 

Ir gandarījums par 2015. gadā 
realizētajiem lielajiem un mazajiem 
projektiem. Prieks par skaisto skvē-
ru pie kultūras centra, par ūdens-
saimniecības projektu Ventspils ielā, 
par īstenotajām iecerēm projektu 
konkursā „Darīsim paši”. Ir uzsākti 
vērienīgi darbi un projekti, kas turpi-
nāsies 2016. gadā – Kuldīgas sporta 
skolas remonts un baseina būvnie-
cība, mūzikas skolas rekonstrukcija 
un piebūves celtniecība, pansijas 
izbūve pie Kuldīgas slimnīcas. 
Gatavojam materiālus iepirkumam 
un ļoti ceram, ka varēsim uzsākt 
Graudu – Jelgavas – Leona Paegles 
ielas rekonstrukciju. Jau nākamajā 
gadā pilnībā būs restaurēta viena no 
senākajām ēkām Kuldīgā – vecais 
rātsnams. Ir gatavs piemineklis 
mūsu dižajam novadniekam Ēval-
dam Valteram. 

Gads noslēdzies arī vienai no 
novada svarīgākajām nozarēm – 
lauksaimniecībai. Ieguldītā darba 
rezultātā 2015. gadā graudkopībā 
Kuldīgas novadā tika izkulta rekord- 
raža. Skaidri apzināmies, ka zeme 
mūsu novadā nevar auglības ziņā 
sacensties ar Zemgales tīrumiem, 
taču izkultās tonnas liecina, ka 
daudz neatpaliekam. Liels paldies 
ZS „Āboliņi” kolektīvam Vārmē, 
kas vienīgais novadā nopietnā apjo-
mā iepirka graudus un rapsi. 

Vēl joprojām problemātiska ir 
piena nozare. Lai arī piensaimnie-
cībā pieejamas ES subsīdijas, tās 
attīstība ir stipri apdraudēta. Ceru, 
ka nozares vadība saprot to, ka, 
likvidējot slaucamo govju ganām-
pulku, to atjaunot nevarēs vienā vai 
divos gados. 

Kuldīga jau ir saposusies svētku 
rotā un gatava sagaidīt Ziemassvēt-
kus un 2016. gadu. Paldies visiem, 
kas rūpējās par pilsētas noformē-
jumu, lai patīkama Adventes laika 
noskaņa būtu gan iedzīvotājiem, gan 
viesiem. Gada nogalē notiek dažādi 
Ziemassvētku pasākumi mūsu kultū-
ras iestādēs un skolās. Aicinu visus 
būt aktīviem un atrast sev tīkamāko 
pasākumu, lai, piemirstot ikdienas 
rūpes, smeltu spēkus nākamajam 
darba cēlienam.

Priecīgus jums visiem svētkus!

Gandarījums par 
gadā paveikto

Kuldīgā ļaujas Ziemassvētku priekam

Laimi Jaunajā gadā viens otram vēlēsim Pilsētas dārzā 31. decembrī:
 23.00 –  uz brīvdabas kino „Goldingen Knight Cinema” ekrāna Kuldīgas novada  
  2015. gada notikumu apskats;
 23.45 –  Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas uzruna;
 00.00 –  svētku salūts uz vecā tilta.

Sagaidīsim kopā 
2016. gadu!

Decembra vidū Ziemassvētku tirdziņā savus darinājumus tirgoja un rūķu viesistabā uzstājās novada skolu audzēkņi.

Svētku priekšvakarā dāvanas no Ziemassvētku vecīša saņēma 
Latvijas politiski represēto apvienības Kuldīgas nodaļas biedri.

Par krāšņo Kuldīgas rātslaukuma eglīti priecājas gan kuldīdznieki, gan pilsētas viesi.

nepalaid garām notikumus 
KuLDĪGaS 
ZIEmaSSvēTKu 
TIrDZIņā! 
Trešdien, 23. decembrī, no 12.00 līdz 
19.00 – gardumi svētku galdam. 
Ceturtdien, 24. decembrī, no 10.00 līdz 
15.00 – bišu stropa labumi. 
Sestdien, 26. decembrī, no 12.00 līdz 
16.00 – „Saldummīļu Leiputrija”. 
Svētdien, 27. decembrī, no 12.00 līdz 
16.00 –  „Kuldīgas palete”. 
Vairāk informācijas mājaslapās 
www.kuldiga.lv un www.kckuldiga.lv
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Kāds, kopumā ņemot, Kuldīgas 
novadā ir bijis šis gads?

Gads ir bijis radošs un ražīgs, 
jaunām idejām un projektiem bagāts.  
Darbīgi, izdomas bagāti mūsu nova-
da cilvēki ir īstenojuši brīnišķīgus 
un neaizmirstamus pasākumus, 
uzsākuši drosmīgus būvniecības un 
rekonstrukcijas darbus. Izšķirošais 
vienmēr ir cilvēki. Mūsu iedzīvotāji, 
mazi un lieli, jauni un vairs ne tik 
jauni, ir mūsu lielākā bagātība. Gada 
nogalē vēlos pateikties ikvienam, 
kurš Kuldīgas novadu uzskata par 
savām mājām, šeit dzīvo, strādā 
un rada!

Mīlestība un prieks caurvij mūsu 
cilvēku jaunradītos un jau par tradī-
cijām kļuvušos darbus, kas redzami 
gan pilsētā, gan pagastos. Kultūras 
centra direktores Intas Burnevicas 
radošās komandas sarīkotie vien-
reizējie pilsētas svētki, Mākslinieku 
rezidences vadītājas Ilzes Supes 
sarīkotā pirmā vasaras radošā skola 
un dažādās izstādes, Restaurācijas 
centra un tā vadītājas Ilzes Zariņas 
aktivitātes iedzīvotāju iesaistīšanā 
vecpilsētas atjaunošanā, sporta 
skolas rīkotās neskaitāmās sporta 
sacensības direktora Agra Kimbora 
vadībā, Janas Bergmanes un Arta 
Gustovska radītās veselības un 
velodienas un dažādi citi pasākumi. 
Šogad svinējām 50 gadu jubileju 
etnogrāfiskajam ansamblim „Gu-
denieku suiti”, kura vadītāja Lidija 
Jansone ir īsta savas lietas un vietas 
patriote. Padurnieku sarīkotā mašīn- 
talka veidojas par raksturīgu jautru 
pasākumu tikai mūsu novadam. 
Leģendu nakts Pelču pilī piesaistīja 
pārsteidzoši daudz apmeklētāju. 
Emīla tirgus Ēdolē ir notikums, 
kam vairs nav sevi jāpierāda. Ļoti 
sirsnīgs pasākums „Eņģeļi pār Lat-
viju” ar jauku atmosfēru, koncertu 
un ziedojumu vākšanu gada beigās 
notika Rendā. Te izveidots arī Na-
cionālās pretošanās kustības muzejs. 
Snēpelē savukārt ir ļoti labs teātris, 
kura izrādes un rīkotie pasākumi 
reizēm ir tik labi apmeklēti, ka tos 
dažkārt jārīko vairākas reizes, lai visi 

Izšķirošais vienmēr  ir cilvēki

pagasta ļaudis varētu redzēt un pie-
dalīties. Kurmālē šogad pirmoreiz 
notika Vilgāles ezera svētki, kas arī 
varētu kļūt par vienu no mūsu tradi-
cionālajiem pasākumiem. Līdz šim 
mums ir bijuši Ķikuru ezera svētki, 
kas savukārt jau piecpadsmito reizi 
notika Turlavā. Klosteres baznīca, 
kas atrodas šajā pagastā, ir viena no 
tām, kurai kā kultūras piemineklim 
piešķirts pašvaldības atbalsta prog-
rammas finansējums pamatu un fasā-
des sakārtošanai. Kabilē ļoti radošs 
cilvēks Aivars Bergmanis šogad 
izveidojis grupai „Līvi” veltītu ielu. 
Vārmē īpašs notikums bija ikgadē-
jais labdarības pasākums „Torņu 
sasaukšanās”, savukārt Laidos, lai 
parādītu absolventiem restaurēto 
muižas kompleksu, notika skolas 
salidojums, bet Īvandē norisinājās 
uzņēmēja Māra Saukāna rīkotās 
nometnes „Laba daba”. Vairākiem 
pagastu radošajiem cilvēkiem šogad 
piešķirta Kuldīgas novada Domes 
Goda balva – to par inovatīvu darbu 
saņēma Pelču pagasta bibliotekāre 
Daina Girvaite, konditore un uzņē-
mēja Inese Mauriņa, kura Rumbas 
pagastā cep gardas tortes, grāmatas 
par skaņuplašu vēsturi autors Atis 
Gunivaldis Bērtiņš. 

No būtiskākajiem projektiem 
noteikti jāmin sporta skolas re-
konstrukcijas un peldbaseina būv-
niecības uzsākšana, tāpēc vēlos 
pateikt paldies Domes deputātiem 
par pozitīvo lēmumu attiecībā uz 
kredīta ņemšanu. Tas bija pārdo-
māts, izsvērts, atbildīgs un reizē arī 
drosmīgs lēmums. Tāpat jāpiemin 
ilgi gaidītā mūzikas skolas rekons-
trukcijas un piebūves celtniecības 
uzsākšana. Esam gandrīz pabeiguši 
vecā rātsnama restaurāciju un ak-
tīvi strādājuši pie Kuldīgas radošā 
mākslas un dizaina klastera izveides 
bijušās slimnīcas ēkās.

Kāds ir bijis šis gads pašvaldī-
bas kapitālsabiedrībām?

Arī pašvaldības kapitālsabied-
rības šogad paveikušas daudz. 
Kuldīgas slimnīcā iedzīvotājiem, 

pateicoties privātā investora inves-
tīcijām vairāk nekā miljona eiro 
apjomā, kopš pavasara pieejamas 
mūsdienīgākās diagnostikas iekārtas 
ārpus Rīgas. Slimnīcas dzemdību 
nodaļa sekmīgi pierādījusi savu 
konkurētspēju – nodaļā piedzimu-
šo bērniņu skaits tuvojas sešiem 
simtiem. Ļoti pieprasīti ir arī reha-
bilitācijas nodaļas pakalpojumi. Lai 
tos uzlabotu, slimnīca iegādājusies 
vairākas jaunas iekārtas. Savukārt 
SIA „Kuldīgas ūdens” šogad pa-
beidza vairākus būtiskus darbus – 
lietusūdens kanalizācijas sistēmas 
tīrīšanu pilsētā, ūdenssaimniecības 
savešanu kārtībā pagastos un bei-
dzot pievilka ūdens un kanalizācijas 
tīklus arī Ventspils ielas posmā, kurā 
to līdz šim nebija.

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” aiz-
vadījuši stabilu gadu – izdevies 
noturēt nemainīgu tarifu, izveidoti 
arī 6 jauni pieslēgumi. Pagastos 
aizvadīts pirmais iepazīšanās gads, 
uzņēmumam ir ieceres uzlaboju-
miem nākamajā gadā. Savukārt SIA 
„Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
šogad par pašvaldības piešķirto vai-
rāk nekā 100 tūkstošu eiro finansēju-
mu veikusi apjomīgus remontdarbus 
apsaimniekoto māju sakārtošanā 
un pašvaldībai piederošo dzīvokļu 
remontus. Labiekārtoti arī vairā-
ku daudzdzīvokļu māju pagalmi, 
renovētas vēsturisko ēku fasādes. 
Uzņēmums šogad sekmīgi pārņēmis 
ielu tirdzniecības organizēšanu lie-
lākajos pasākumos, kā arī ir nodro-
šinājis to, ka pilsēta ir tīra, kārtīga, 
zaļa un ziedoša. 

Vai jaunā peldbaseina, ko 
daudzi ļoti gaida, būvniecība no-
risinās pēc plāna?

Daļēji, jo būvniecības procesā 
atklājās vairākas lietas, ko nevarēja 
iepriekš paredzēt. Darbus aizkavēja 
nepieciešamība veikt padziļinātu 
arheoloģisku izpēti, jo arheoloģis-
kās uzraudzības gaitā atklājās senie 
koka ūdensvadi, agrākie ielu slāņi 
un citas lietas, kā arī tas, ka tika kon-
statēts savulaik no padomju laikā 

iebūvētajām mazuta tvertnēm izplū-
dis mazuts, no kā nācās attīrīt grunti. 
Tāpēc, iespējams, jaunais baseins 
nebūs gatavs gluži 2017. gada jan-
vārī, bet varbūt februārī vai martā. 
Labā ziņa ir tāda, ka esam atraduši 
iespēju paplašināt baseinu – tajā būs 
četri celiņi un papildu josla, kas ļaus 
atbilstoši standartiem rīkot sacensī-
bas. Baseinā norisināsies peldētap-
mācības bērniem, to varēs apmeklēt 
ikviens kuldīdznieks vai viesis. Būs 
arī divas pirtis un masāžas vanna. 
Baseins top kā piebūve sporta sko-
las ēkai, kuru pilnībā rekonstruēs. 
Atjaunosim sporta zāli un ģērbtuves, 
sakārtosim telpas velobraucējiem, 
darbosies dienesta viesnīca, bet 
pagalmā būs stāvvietas. Rezultātā 
atjaunosim veselu vecpilsētas kvar-
tālu. Mūsu politika vienmēr ir bijusi 
tāda, ka ir jāsakārto esošie objekti un 
jāpiesaista cilvēki vecpilsētai, nevis 
jābūvē jauni ārpus tās.  

Šogad Domei bija plašas kon-
sultācijas ar iedzīvotājiem par 
pieminekli novadniekam Ēvaldam 
Valteram. Kad varēsim redzēt, kā 
piemineklis izskatīsies dzīvē?

Piemineklis, ko izveidojis tēl-
nieks Oskars Mikāns, ir atliets 
bronzā un, var teikt, ir gatavs, taču 
tā atklāšanu rīkosim janvārī. Ikviens, 
kurš to vēlēsies, varēs ar Ēvaldu Val-
teru nofotografēties un padzert tēju. 
Pamazām iedzīvojas jauns stāsts – ja 
vēlies nodzīvot līdz 100 gadiem, 
iedzer tēju ar Ēvaldu Valteru! Vēl 
viena no leģendām vēsta, ka šī paša 
iemesla dēļ vajagot pieskarties viņa 
degunam.  

Cik vispār nozīmīga Jums kā 
Domes vadītājai ir saziņa ar ie-
dzīvotājiem? 

Saziņa ar iedzīvotājiem ir pats 
galvenais. Cenšamies ne tikai uz-
klausīt, bet arī ievērtēt iedzīvotāju 
viedokli. Tāpēc vēlos pateikt ļoti lie-
lu paldies tiem, kuri man personīgi 
rakstījuši sociālajos tīklos, uzrunā-
juši e-pastā un šādā veidā izteikuši 
savu viedokli. Varu tikai aicināt darīt 

to arī turpmāk. Pateicoties iedzīvo-
tājiem, daudzas lietas būs labākas 
nekā sākotnēji plānots. Kaut vai 
saistībā ar peldbaseinu varu pieminēt 
ļoti aktīvu ēdolnieka Ulda Zemzara 
iniciatīvu un e-pastus, kuros viņš 
vērsa uzmanību uz to, ko vajadzētu 
peldbaseinā ievērtēt un uzlabot, un 
mēs esam arī to izdarījuši.

Šogad Dome pieņēma lēmu-
mu no 2015./2016. mācību gada 
apmaksāt brīvpusdienas līdz pat 
10. klašu audzēkņiem. Kāpēc tā 
nolēmāt?

Brīvpusdienu programmu sākām 
pirms vairākiem gadiem. Redzam, 
ka tā labi strādā, esam saņēmuši 
daudz pateicības vārdu no vecākiem. 
Sajūtam, ka atbalsts brīvpusdienām 
būtībā ir svarīgs katram – ne tikai 
tiem, kam ir pavisam grūta finanšu 
situācija, bet arī vidēji turīgiem 
cilvēkiem. Pie mums jau vidējais 
turīgums nav tāds kā Eiropā vai kādu 
mums to gribētos. Tāpēc šo prog-
rammu turpināsim, un nākamajā 
gadā no 1.  septembra brīvpusdie-
nas piedāvāsim arī 11. un 12. klašu 
skolēniem, jo no skolu direktoriem 
esam saņēmuši informāciju, ka tieši 
vidusskolēni kopgalda pusdienas 
izmanto vairāk nekā jaunākie bērni. 
Savukārt vecākus noteikti lūdzam 
informēt skolu, klašu audzinātājus, 
ja bērni nevēlas ēst kopgalda ēdienu, 
lai mēs netērējam līdzekļus šo bērnu 
nodrošināšanai ar pusdienām un va-
ram tos izmantot citām vajadzībām. 

Novadā darbojas e-talonu sis-
tēma, kas palīdz skolēniem ērtāk 
izmantot pašvaldības nodrošināto 
bezmaksas braukšanu sabied-
riskajā transportā. No šī gada 
sākuma e-talonus 5 eiro vērtībā 
mēnesī var izmantot arī seniori, 
kuri vecāki par 75 gadiem. Vai 
cilvēki izmanto šīs iespējas?

Izmanto, bet varētu to darīt vēl 
vairāk. Ceru, ka līdz ar šo interviju 
vēl kāds izlasīs par šādu iespēju 
un pieteiksies e-talonam. Regulāri 
strādājam ar mūsu Senioru padomi, 

Gada nogale ie-
rasti ir laiks, kad 
atskatāmies uz 
aizvadīto gadu 
un izvērtējam 
notikušo. Par to, 
kādiem notiku-
miem bagāts ir 
bijis aizejošais 
2015. gads un ko 
varam gaidīt no 
nākamā gada, 
lasiet intervijā ar 
Kuldīgas novada 
Domes 
priekšsēdētāju 
INGU 
BĒRZIŅU.
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Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

Saistošo noteikumu projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, kurā noteikts, par maznodrošinātu atzīstama perso-
na, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā 
stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta 
šo statusu apliecinoša izziņa. 

2. Īss projekta satura izklāsts Pašreiz pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais ienākumu līmenis, kuru nepārsniedzot Kuldīgas novadā par maznodrošinātu atzīstamas ģimenes (personas), ir piesaistīts minimā-
lajai algai. Saistošo noteikumu projektā ienākumu līmenis, sākot ar kuru ģimenes (personas), var tikt atzītas par maznodrošinātām, izteikts konkrētas naudas summas (euro) izteiksmē.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsta izmaksa tiek veikta no pašvaldības budžeta, plānojot 2016. gada pašvaldības  budžetu, tiks paredzēti papildus līdzekļi, kas būs nepieciešami sociālo pabalstu izmaksām,  jo 
ģimeņu - pabalstu saņēmēju skaits nedaudz pieaugs.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Jaunas struktūras nav jāveido. Dokumentus iesniedz, izskata un lēmumus pieņem Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” un pagastu pārvalžu sociālie darbinieki. Apstrīdēšana notiek 
likumā noteiktajā kārtībā Kuldīgas novada Domē.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav attiecināms.

Saistošie noteikumi nr. 2015/19 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos nr. 2013/4 

„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.

Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības 2013. gada 
28. februāra saistošajos noteikumos nr. 2013/4 „Par 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteik-
šanu Kuldīgas novada pašvaldībā” šādus grozījumus:

Izteikt noteikumu 2.1. punktu šādā redakcijā: 
„2.1. 255 euro –  ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi 

bērni; ģimenēm (personām), kurās visi ģimenes locekļi 

ir pensionāri un/vai invalīdi.
Izteikt noteikumu 2.2. punktu šādā redakcijā:
„2.2. 235 euro –  ģimenēm (personām), kas nav 

noteiktas saistošo noteikumu 2.1. apakšpunktā.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku 

zaudē 2014. gada 18. decembrī apstiprinātie Kuldīgas 
novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 2014/15.

Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības bez-
maksas informatīvajā izdevumā „Kuldīgas Novada 
Vēstis” un stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvāri.

Izšķirošais vienmēr  ir cilvēki
arī tā informē cilvēkus. Tie, kas 
e-talonu izmanto, vēlas, lai summa 
vasaras mēnešos būtu lielāka. Šobrīd 
to nevaram apsolīt, bet šādu iespēju 
vērtēsim – skatīsimies, kā mums 
pildīsies budžets. 

Aktīvas diskusijas sabiedrībā 
un medijos bija par mazajām 
lauku skolām. Pašvaldība nekādas 
izmaiņas skolu sistēmā praktiski 
neveica. Kāpēc?

Mūsu politika vienmēr ir bijusi 
tāda, ka sākumskolas vecuma bēr-
niem ir jānodrošina izglītība pēc 
iespējas tuvu viņu dzīvesvietai. Kā 
piemēru varu minēt Kuldīgas pa-
matskolas filiāli Basos, kas atrodas 
vairāk nekā 20 km no Kuldīgas, 
jābrauc pa grantētu ceļu. Tur mēs 
šogad atvērām 1. klasi, kurā ir tikai 
viens skolēns, kas, protams, ir apvie-
notā klase. Ceram, ka nākamajā gadā 
tur būs vismaz 5 skolēni. Mazam 
bērnam ir diezgan grūti braukt mā-
cīties uz pilsētu. Ja viņš vēl dzīvotu 
Basos, tā ir viena lieta. Bet, ja viņš 
dzīvo viensētā, tad vispirms tiek 
aizvests līdz Basiem un tad vēl līdz 
Kuldīgai, un rezultātā viņam ceļā 
jāpavada stunda no rīta un tikpat 
pēcpusdienā atpakaļ. Mūsuprāt, tik 
mazam bērnam tas ir grūti, tāpēc 
jābūt iespējai mācīties tuvu dzī-
vesvietai. Savukārt, kad bērns aug 
lielāks, viņam jāmācās iekļauties 
lielākā kolektīvā. Būtībā šie ir jautā-
jumi, kuri jāsakārto valstiskā līmenī. 
Pašvaldība var izdarīt tikai to, kas ir 
tās kompetencē, bet atbildība par iz-
glītības sistēmu Latvijā ir jāuzņemas 
Izglītības un zinātnes ministrijai un 
valdībai kopumā.

2014. gada beigās Kuldīgas 
novadu satricināja problēmas ar 
uzņēmumu „Kurzemes finieris”. 
Kāda šobrīd ir situācija Kuldī-
gai raksturīgajā kokrūpniecības 
nozarē?

Domāju, kokrūpniecība kā tra-
dicionāla Kuldīgas novada nozare 
pastāvēs vienmēr, neskatoties uz 
īslaicīgiem satricinājumiem vai 
izmaiņām, jo mūsu novads Latvijā 
ir viens no bagātākajiem ar mežiem. 
Ja kādam uzņēmumam rodas problē-
mas, tā vietu agrāk vai vēlāk aizpilda 

kāds cits. Arī „Kurzemes finiera”, 
kam bija maksātnespējas process, 
vietā ir izveidojies jauns uzņēmums 
SIA „Stiga RM”. Esmu tikusies ar tā 
īpašnieku Andri Ramoliņu. Viņam 
ir interese un vēlme uzņēmumu 
attīstīt. Domē esam saņēmuši būv-
niecības pieteikumus, kas saistīti ar 
jaunām investīcijām šajā ražotnē, 
tāpat darbinieku skaits uzņēmumā 
ir nostabilizējies ap simtu. Mēs kā 
pašvaldība arī plānojam ar ES fondu 
atbalstu attīstīt un būvēt ielas šajā 
rūpniecības teritorijā, kuru saucam 
par ziemeļu industriālā parka teri-
toriju, lai ne tikai „Stiga RM”, bet 
arī, iespējams, citi uzņēmumi varētu 
ienākt un darboties. „Stiga RM”, 
protams, nav vienīgais kokapstrādes 
nozares uzņēmums – apkārtnē ir 
daudz labu līdzīgu ražotņu, piemē-
ram, SIA „Vēvers”, SIA „Mars”, 
SIA „Gravas Prim”, SIA „Simra”. 
Pavisam nesen apmeklējām uzņē-
mumu SIA „Palleteries”, kurā ražo 
taras dēlīšus un strādā vairāk nekā 
50 cilvēku. Uzņēmums pēdējā gada 
laikā ir palielinājis ražošanas apjo-
mu par 30 – 40% un ne tikai eksportē 
taras dēlīšus uz Koreju, bet tam pat 
ir sava pārstāvniecība Korejā. 

Priecē arī sekmīgi citās nozarēs 
strādājošie – Kurzemē lielākā ze-
meņu stādaudzētava „Migldārzi” 
Laidos, Jansonu ģimenes ekoloģis-
kā saimniecība Kurmāles pagasta 
„Silarājos”, jumta kopņu ražotājs 
„WoodCon” Rumbas pagastā un 
daudzi citi, kuri dod darbu novada 
iedzīvotājiem.

Kuldīgas ielās šogad ieripoja 
vilcieniņš Ludis. Atvērušās arī 
jaunas kafejnīcas. Kāds ir bijis šis 
gads tūrismā?

No tūrisma viedokļa gads ir bi-
jis ļoti labs. Pat neskaitot redzam, 
ka tūristu skaits pēdējos gados 
palielinās, ar katru gadu arvien 
vairāk. Par to liecina kafejnīcu un 
naktsmītņu skaita pieaugums – pē-
dējā gadā vien Kuldīgā izveidotas 
divas jaunas kafejnīcas un 11 jaunas 
naktsmītnes ar 64 gultasvietām. At-
vērti vairāki veikali, savu veikaliņu 
Pilsētas laukumā ieguvis koopera-
tīvs „Kuldīgas labumi” – arī tās ir 
investīcijas un darba vietas. Tādēļ 

varam secināt, ka pašvaldības ie-
guldītais infrastruktūrā nes augļus, 
jo mēs vispirms izdarījām savus 
mājas darbus – sakārtojām ielas, 
radījām vidi, un tad nāk uzņēmēji 
un atver viesnīcas, kafejnīcas, vei-
kaliņus. Aprēķināts, ka iepriekšējā 
ES struktūrfondu plānošanas periodā 
no 2007. līdz 2013. gadam kopumā 
Kuldīgas novadā ieguldīti 52 miljoni 
eiro, ieskaitot valsts, pašvaldības 
un pašvaldības kapitālsabiedrību 
investīcijas. Tas kalpo kā nopietna 
bāze novada turpmākajai attīstībai.

Novadā ar katru gadu notiek 
arvien vairāk pasākumu. Vai tos 
rīkot atmaksājas?

To nevar izrēķināt naudā, jo viens 
ir tiešie ieguvumi, ko gūst mūsu 
tūrisma uzņēmumi – kafejnīcas, 
viesnīcas, veikali, bet otra lieta ir 
netiešā ietekme, ko nevar izmērīt 
naudā – tās ir cilvēku – iedzīvotāju 
un viesu – sajūtas. Tas viss kopumā 
veido pilsētu un pagastus par vietu, 
kādā  mēs  vēlamies dzīvot un kādu 
to vēlamies redzēt. Cenšamies 
vairāk domāt par pasākumiem ne-
sezonā, kad tūristu nav tik daudz. 
Ne vienmēr pasākumiem ir jābūt ļoti 
lieliem, tie var būt arī teātra izrādes 
vai atsevišķi koncerti, kuri cilvēkus 
tumšajā laikā izvelk no mājām – ne 
tikai tos, kas atbrauc uz pilsētu kā 
tūristi, bet arī vietējos.

Dzirdēts, ka arī laulāties Kul-
dīgā brauc cilvēki no visai attālām 
vietām.

Jā, tā ir – pie mums šogad sa-
laulājušies ne tikai kuldīdznieki un 
bijušie kuldīdznieki, bet arī pāri no 
Ventspils, Liepājas, Saldus, Talsiem, 
Aizputes, Skrundas, Rīgas, Bauskas, 
Madonas, Smiltenes, Aizkraukles 
un Jēkabpils. Šogad ievērojami 
pieaudzis novadā noslēgto laulību 
skaits – pieskaitot pašā gada nogalē 
ieplānotās 7 laulību ceremonijas, šo-
gad Kuldīgā noslēgts par 51 laulību 
vairāk nekā pērn. 

Kopš oktobra pašvaldība strā-
dā pie nākamā gada budžeta. 
Kādas būs tā prioritātes?

Nākamā gada budžetam esam 
noteikuši piecas galvenās prioritā-

tes – novada iedzīvotāju labklājība, 
izglītības, sporta un kultūras infra-
struktūra, atbalsts uzņēmējdarbības 
attīstībai, Kuldīgas vecpilsēta un 
izcili pasākumi. Par pirmo prioritāti 
esam izvirzījuši iedzīvotāju lab-
klājības paaugstināšanu, kas ietver 
brīvpusdienas skolēniem, bezmak-
sas sabiedrisko transportu skolē-
niem un tehnikuma audzēkņiem, 
kā arī atvieglojumus senioriem, 
atalgojuma palielinājumu bērnudār-
zu audzinātājām no 1. septembra, 
mūsdienīga sociālās aprūpes centra 
izveidi pie Kuldīgas slimnīcas un 
daudzas citas aktivitātes. Budžetu 
plānojam apstiprināt gada pēdējā 
Domes sēdē.

Vai nākamgad kuldīdznieki 
var gaidīt kādus nozīmīgus ielu 
remontus?

Ja viss notiks, kā plānots, ceram 
iesākt Jelgavas, Graudu un L.Pa-
egles ielas rekonstrukciju. Grūti 
pateikt, cik lielā apmērā ielas remon-
tēsim, jo projekts ir ļoti apjomīgs un 
Jelgavas ielas garums – ievērojams. 
Man jau iepriekš jāatvainojas kul-
dīdzniekiem un viesiem, ka, iespē-
jams, šī iela būs slēgta.

Droši vien ne pilnā garumā?
Grūti pateikt, kā virzīsies darbi, 

bet arī tad, ja iela būs slēgta tikai 
kādā posmā, tas radīs sarežģījumus 
autobraucējiem, jo tā ir viena no 
mūsu maģistrālajām ielām. Remont- 
darbi notiks, ja mums beidzot kļūs 
pieejami Eiropas struktūrfondi. Vēl 
ļoti gribētos nākamgad iesākt pro-
jektus mūsdienīgas vides izveidei 
skolās – vispirms jau 2. vidussko-
las pārbūvi, un, domājams, veikt 
uzlabojumus arī mūsu lielākajā 
skolā – Centra vidusskolā. Tas gan 
nav atkarīgs tik daudz no mums, bet 
no tā, cik ātri valdība, kuras tagad 
nav, strādās ar fondu dokumen-
tiem. Ja neizdosies šos projektus 
uzsākt nākamgad, tad tos pārcels uz 
2017. gadu.

Sāpīgs jautājums ir arī lauku 
ceļu kvalitāte Latvijā kopumā. Vai 
mūsu novadā šai jomā gaidāmi 
uzlabojumi?

Pašvaldībām būs pieejama lau-

ku ceļu programma, kurā mūsu 
novadam paredzēts finansējums 3 
miljonu eiro. Par to būs iespējams 
sakārtot pašvaldības ceļus laukos, 
bet tikai tādus, kuri ved uz vietām, 
kur notiek ražošana vai lauksaim-
nieciskā darbība. Ceļu saraksts 
šobrīd jau ir pieejams apspriešanai, 
ir notikusi sapulce ar uzņēmējiem 
un zemniekiem. Aktīvi strādājam, 
lai jau nākamajā gadā varētu uzsākt 
šo ceļu sakārtošanu. Diemžēl tur 
būs iespējama tikai grants ceļu uz-
labošana, ne asfaltēšana. Ja kādus 
posmus no tiem, ko mēs plānojam 
atjaunot, ļoti nepieciešams asfaltēt, 
tas jāskata atsevišķi, bet to nevarēs 
finansēt no Eiropas struktūrfondiem. 
Jebkurā gadījumā tā ir pietiekami 
liela summa, un ir paredzēts sakārtot 
daudzus ceļu posmus, piemēram, 
veco Saldus ceļu Rumbas pagastā, 
kas ved uz vairākiem uzņēmumiem. 

Aizvadītā gada notikums noteikti 
bija arī autoceļa uz Rīgu caur Kabili 
pabeigšana – tagad kuldīdznieki 
var ātrāk nokļūt galvaspilsētā. VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” sakārtoja arī 
ceļa posmu, kas ved cauri Kabilei.

Vai nākamgad Kuldīgā ieplā-
noti arī kādi jauni, līdz šim nebi-
juši pasākumi? 

Jā. Uzreiz pēc Jāņiem 25. jūnijā 
būs taku skrējiens „Stirnubuks”. 
Paredzēts, ka finišā dalībnieki skries 
pāri Ventas rumbai, kas būs inte-
resanti ne tikai skrējējiem, bet arī 
skatītājiem. Vēl nākamgad notiks 
Kurzemes dziesmu svētki, starp-
tautiska „Media Shark” nometne, 
3x3 nometne. Protams, notiks arī 
visi pārējie tradicionālie pasākumi. 

Ko Jūs novēlētu novada iedzī-
votājiem Jaunajā gadā?

Lai labi klājas! Lai ir darbs un 
dzīvesprieks! Ēst veselīgi un ar 
mēru, mazāk sēdēt, vairāk staigāt 
un sajust brīnišķīgo dzīves garšu. 
Lai katra sirdī ielīst mīlestība, lai 
mājas piepilda miers un sirsnība. 
Esiet laimīgi!

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto
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Atskats uz 2015. gadu
JANVāRIS                            

 Kuldīga iedzīvināta fotogrāfijās, 
atklājot starptautiska fotoplenēra izstādi 
Mākslas namā un atverot fotoalbumu 
„Kuldīgas impresijas”. Plenērā piedalījās 
73 fotogrāfi no astoņām valstīm, radot fo-
togrāfijas grāmatai un noslēguma izstādei. 

• Kuldīgas lepnums – kapela „Rumbas 
kvartets” izdeva pirmo albumu „Kur esi 
tu”. Albumā apkopotas gan sen aizmirstas 
melodijas, gan pašu radītas dziesmas.

 Kuldīgas Mākslas namā svinīgā 
pasākumā apbalvoja „Kuldīgas novada 
uzņēmēju un amatnieku Gada balvas 
2014” laureātus. Pasākums tiek rīkots no 
2008. gada, lai godinātu labākos novada 
uzņēmējus un amatniekus. 

• Pelču pagasta bibliotēka saņēmusi 
EIFL inovāciju balvu publiskajām bib-

liotēkām izglītības jomā par projektu bērniem „Mazā novadpētniecības skola”. Projektā 
pagasta bērni iepazinās ar Pelču pils vēsturi un leģendām, mācījās veidot animācijas filmiņas. 

 Kuldīgas novada Dome parakstīja 
līgumu ar SIA „Ostas celtnieks” par res-
taurācijas sākšanu vecajā rātsnamā, kas 
ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis 
un nozīmīga Kuldīgas vecpilsētas kultūras 
mantojuma daļa. Vecais rātsnams ir nozī-
mīga tradicionālo kultūras vērtību radīšanas 
vieta, jo tajā darbojas Kuldīgas aktīvās atpū-
tas centrs, Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Varavīksne” un „Ķocis”, kā arī pensionāru 
rokdarbu veikaliņš un radošā fotostudija.  

 Notika vēsturnieka Agra Dzeņa 
grāmatas „Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri 
Rietumlatvijā” atvēršanas svētki. Grāma-
ta vēsta par kuršu ķoniņu kopienas sep-
tiņsimt gadus ilgo brīvības saglabāšanas 
pieredzi. Grāmatas autors pie kuršu ķo-
niņu vēstures izpētes strādājis 14 gadus. 

 Jau trešo gadu Kuldīgas ceļi FIA 
Eiropas rallija čempionāta dalībniekiem 
bija īsts pārbaudījums. 

 Kuldīgas kultūras centrā Ģimeņu 
ballē cildināja svarīgāko – ģimeni kā vēr-
tību. Pasākumā piedalījās 103 ģimenes. 
Ģimeņu balle Kuldīgā ir izveidojusies 
par senu tradīciju un notiek jau vairāk 
nekā 30 gadus. 

 Kuldīgas novada Kurmāles pagasta mājas 
„Planīcas” bēniņos atrasta apjomīga arhīva doku-
mentācijas daļa no 19. gs. beigām, kas atspoguļo 
pagasta valdes vēsturi.

 Divi Kuldīgā īstenoti projekti – 
Kuldīgas novada muzeja restaurācija 
un Alekšupītes promenādes izveide – 
guva panākumus konkursā „Latvijas 
Būvniecības gada balva”. Kuldīgas 
novada muzejs ieguva 2. vietu no-
minācijā „Restaurācija”, savukārt 
Alekšupītes promenādes izveides un 
saistīto ielu rekonstrukcijas 1. kārta – 
3. vietu nominācijā „Publiskā ārtelpa”. 

 Vienā no tūristu iecienītākajām vietām – Pils 
ielā iepretim restorānam „Bangerts” – ierīkots sta-
cionārs ainavu tālskatis, kurā ikviens bez maksas 
var vērot vimbu lidojumu Ventas rumbā. 

 Līgo svētku priekšvakarā Kuldīgas novada 
tautas mākslas kolektīvi aicināja uz Kuldīgas 
novada Tautas mākslas svētkiem „Veram vārtus 
saulgriežiem, lai nāk saule sētiņā”. Pasākumā 
piedalījās vairāk nekā 700 dalībnieku, kas visu 
gadu darbojušies dažādos mākslas žanros un 
izpausmēs. Svētkus noslēdza lielkoncerts pilsētas 
estrādē. 

• Pabeigta Māras dīķa rekonstrukcija. Projekta 
ietvaros dīķi iztīrīja, padziļināja gultni, kā arī 
planēja nogāzes. Nomainīja arī meniķus, jo vecie 
bija bojāti.

 Atvēra ilgi gaidītu grāmatu „Kuldīgas 
slimnīcas stāsti”, kas ir vairāk nekā 50 gadu 
vāktu materiālu un liecību vērtīgs apkopojums. 
Autore Dace Zvirbule grāmatu apkopojusi 
trīs gadus.

FeBRUāRIS                            

mARtS                             

APRīLIS                                         

mAIJS                                         
 Kuldīgas 

p a š v a l d ī b a s 
polici jai  pēc 
Kuldīgas Alter-
natīvās sākum-
skolas 3.b kla-
ses skolnieces 
Montas Enolas 
Līdakas zīmē-
juma izveidots 
palīgs un talis-
mans – bērnu 
draugs sunītis 
Riko. 

  Rātslau-
kumā jaunus 
vaibstus ieguvis 
pilons „Kuldī-
gas identitātes 
pīlārs”, kura uz-
devums ir iezī-
mēt vēsturiskajā 
mantojumā sak-
ņotas vērtības, 
kas balsta mūsu 
šodienu un atver 
durvis nākamī-
bai. Objektā ir 
attēlotas trīs identitātes šķautnes – pagātne, 
tagadne un nākotne.

JūNIJS                                         

 Peldvietā „Mārtiņsala” svinīgā pasākumā 
sesto reizi pacēla Zilo karogu un pēc rekonstruk-
cijas atklāja glābšanas staciju, kas darbiniekiem 
nodrošinās atbilstošus darba apstākļus. 

 Kuldīgas slimnīcā atklāja modernāko diag-
nostikas nodaļu ārpus Rīgas. Nodaļa ir ieguvusi 
pakalpojumu, kas līdz šim nebija pieejams – digi-
tālo mamogrāfiju, kā arī jaunas „Premium” klases 
ultrasonogrāfijas iekārtas, uzlabota nodaļas pārējā 
infrastruktūra. 

 Vecajā rātsnamā notika svinīgs vēsturiskā 
manteļskursteņa atjaunošanas pasākums – Kul-
dīgas novada Domes vadība, būvnieki, vecā 
rātsnama iemītnieki un pārējie restaurācijas pro-
jektā iesaistītie manteļskurstenī iemūrēja kapsulu 
ar vēstījumu nākamajām paaudzēm un īpašus 
Kuldīgas ķieģeļus.

 Tradicionāli kuldīdznieki un pilsētas viesi 
atpūtās un priecājās par vienpadsmito ikgadējo 
pavasara palu šovu „Lido zivis Kuldīgā”, kas 
reizē ir arī tūrisma sezonas atklāšanas pasākums.
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SIGnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
IEvaS BEnEfELDES, SIGnETaS 

LaPIņaS, InGaS BērZIņaS, ILZES 
DamBĪTES-DamBErGaS, KrISTaS 

janSOnES, ELĪnaS ZĪLES, EDuarDa 
DamBErGa, jura BērZIņa-SOma foto

Atskats uz 2015. gadu

• XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Kuldīgas novads bija plaši pārstāvēts – savu 
veikumu rādīja 24 kolektīvi ar vairāk nekā 500 dalībniekiem – vokālais ansamblis, kamerorķestris, 
radošā darbnīca, kori, deju kolektīvi, folkloras kopas un vizuāli plastiskās mākslas pulciņi. 

 Apaļu jubileju nosvinējis etnogrāfiskais 
ansamblis „Gudenieku suiti” – ansamblim šo-
gad apritēja 50 gadu. Tradīcijas pārmantotāji un 
turpinātāji ir Kuldīgas pamatskolas Basu filiāles 
folkloras kopa „Krētainie suiti” un folkloras kopa 
„Basu suiti”, kas neļauj pārtrūkt Gudenieku pa-
gastā saglabātajām tautas dziedāšanas tradīcijām. 

• Leģendārajai diskotēkai „Ven-
tas dzirkstis” šogad apritēja 40. 
gadskārta. Tā bija viena no pirmajām 
diskotēkām Latvijā, kas popularizēja 
diskotēkas idejas izplatību valstī. 
Tas bija dzīvesveids vairāk nekā 
400 diskotēkas „Ventas dzirkstis” 
dalībniekiem.

• Uzsākta E.Vīgnera mūzikas 
skolas pārbūve. Tās ieguvums būs 
speciāli kora nodarbībām izveidotā 
mācību klase, uzlabosies darba aps-
tākļi skolotājiem, labiekārtota tiks 
skolas teritorija ap ēku, paredzēts iz-
veidot laukumu publisku pasākumu 
norisei, piemēram, brīvdabas kon-
certiem, muzikāliem iestudējumiem.

• Lai jauniešiem piedāvātu kva-
litatīvu un profesionāli orientētu 
interešu izglītību un uzlabotu vidi, 
tiek veidots Tehniskās jaunrades 
centrs. Tas palīdzēs attīstīt tehniskās 
zināšanas jauniešiem radio un TV 
pulciņos, kinoamatieru, lidmodelistu 
un automodelisma nodarbībās.

 Tradicionāli lustīgi tika svi-
nēts rudens ražas pasākums – Herco-
ga Jēkaba gadatirgus, kas uzskatāms 
par vienu no netradicionālākajiem 
Kurzemes pasākumiem.

 Rīgā, Melngalvju nama Svētku 
zālē Kuldīgas novada sporta skolas 
ilggadējā un titulētā volejbola trenere 
Rasma Aina Zeberliņa saņēma valsts 
augstāko apbalvojumu – 5. šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni, turklāt ir iecelta par 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri.

JūLIJS                                         

 Pēc žūrijas komisijas un iedzīvotāju balso-
juma izvērtēšanas „Ē.Valtera pieminekļa (vides 
objekta) izveide Kuldīgas vecpilsētā” tika atbalstīts 
piedāvājums „Tējas tase kopā ar Ēvaldu Valteru”. 
Paredzams, ka piemineklis taps līdz nākamā gada 
sākumam.

 Ar vērienu Kuldīga nosvinēja 20. „Dzīres”. 
Četras dienas kuldīdznieki un viesi no tuvienes un 
tālienes baudīja Kuldīgas kultūras centra sagata-
votos koncertus, pasākumus, atrakcijas, darbnīcas 
un daudzus citus aizraujošus pasākumus. 

 Kooperatīvam „Kuldīgas labumi” jauns 
veikals. Īstenots kooperatīva sapnis un Pilsētas 
laukumā atvērts veikals, kurā iedzīvotājiem ērti 
iegādāties dažādas ikdienai nepieciešamas preces. 

• Parakstīts līgums par Kuldīgas sporta skolas 
rekonstrukciju un peldbaseina būvniecību. Iecerēts 
nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošas telpas 
skolas riteņbraukšanas nodaļai, iekārtot mūsdienīgas 
apmācību telpas šaha un dambretes nodarbībām, iz-
veidot SPA kompleksu. Sakārtos arī skolas sporta zāli, 
kurā treniņus aizvada jaunie volejbolisti un futbolisti.

AUGUStS                                         

 Kuldīgas sadraudzības pilsētas Drobakas 
mērs Tore Vestbijs Kuldīgas novada pašvaldībai 
pasniedza Frognes pašvaldības, kurā ietilpst 
Drobakas pilsēta, Mākslas padomes Goda balvu. 
Parasti šo balvu piešķir tikai Frognes pašvaldībā 
dzīvojošajiem, bet šoreiz, novērtējot Kuldīgas un 
Ingas Bērziņas ieguldījumu kultūras mantojuma 
saglabāšanā, pirmoreiz izdarīts izņēmums.

 Daudzi sportiska un veselīga dzīvesveida 
piekritēji pulcējās Kuldīgā, lai svinētu Kuldīgas 
pusmaratona jubileju – tas šogad norisinājās jau 
desmito reizi. Jubilejas reizē sacensībās piedalījās 
gandrīz 2000 skrējēju.

• Atklāta pirmā Kuldīgas Mākslinieku rezidences 
radošā vasaras skola „Mākslas un At/Bilde” – lek-
cijas, kino un virkne izstāžu. Par un ap koncepciju 
„Māksla un At/Bilde” semināru programmā rosināja 
domāt vieslektori no Latvijas un ārvalstīm. Radošajā 
vasaras skolā piedalījās mākslas studenti no Latvijas, 
Lietuvas un Francijas, pasniedzēji, mākslinieki un 
mākslas skolu pedagogi.

SePtemBRIS                                         

 Padures pagastā pie klēts ar vērienu tika 
svinēta „Mašīntalka”. Kuplā skaitā bija pulcēju-
šies novada ļaudis un ciemiņi, lai redzētu darbībā 
īstu kuļmašīnu un ar gadatirgu, izstādēm, koncer-
tiem un radošajām darbnīcām nosvinētu svētkus.

oKtoBRIS                                         

 Kabiles atpūtas un mācību parkā „Ozolu bio-
tops” sirsnīgā gaisotnē, skanot leģendārās grupas 
„Līvi” dziesmām, piedaloties grupas dibinātājam 
Jurim Pavītolam un ģitāristam, dziesmu autoram 
Ainaram Virgam, tika atklāta Kabiles mežsarga 
Aivara Bergmaņa veidotā „„Līvu” dziesmu iela”. 
Koka skulptūrās attēlotas 10 „Līvu” dziesmas, 
kā arī informācija par grupu un līviem kā tautu, 
dziesmu vārdi un „Līvu” dalībnieku citāti.

NoVemBRIS                                         

 Kuldīgas estrādes parkā noslēdzās bērnu 
rotaļu laukuma „Bumbierītis” labiekārtošana. 
Laukums paredzēts 3 – 6 gadus veciem bērniņiem.

 Kuldīgas pārstāvji viesojās Itālijas pilsētā 
Florencē, lai pārstāvētu Kuldīgu starptautiskā pil-
sētu mēru konferencē. Tajā piedalījās vairāk nekā 
50 pilsētu vadītāji no visas pasaules. Tika prezen-
tēta Kuldīgas pieredze un nodibināti kontakti ar 
valstīm, kuras dalījās pieredzē par savu ceļu līdz 
iekļūšanai UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. 

DeCemBRIS                                         

• Kuldīgas projekti saņēma apbalvojumu Kultūras mantojuma gada balvu pasniegšanas pasāku-
mā. Zinātniski pētnieciskais darbs – grāmata „Kuldīga. Arhitektūra un pilsētbūvniecība” saņēma 
apbalvojumu nominācijā „Kultūras mantojuma izpēte”, bet atzinības rakstu par ieguldījumu kultūras 
mantojuma jomā nominācijā „Kultūras mantojuma popularizēšana” Kuldīgas novada pašvaldība 
saņēma par pilsētas spēli „Kuldīgas vēsturiskais mantojums”.

• Notika svinīgs pasākums par godu Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas 3.a klases dalībai Latvijas 
Olimpiskās komitejas projektā „Sporto visa klase”.

  Tika parakstīts līgums par 
kuršu ķoniņu kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanu. Kuršu ķoniņu 
unikālā kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai un popularizēšanai 
Kuldīgas novada pašvaldība šovasar 
no kuršu ķoniņu pēctečiem Ritas un 
Kristapa Tontegodēm pārņēma lie-
tošanā divus nekustamos īpašumus 
vēsturiskajā Ķoniņciemā,  kurus 
nodeva biedrībai „Dižavots”.

• Ar dejām un dziesmām tika iedeg-
ta pilsētas galvenā egle Rātslaukumā 
un aizvadīts 12. ziemas festivāls „No-
tici brīnumam”. 
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Saistošie noteikumi nr. 2015/20 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr. 2010/7 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Kuldīgas novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā ” 5. pantu, 7. panta sesto daļu,14. panta 
septīto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 19. pantu, 
24. panta pirmo daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem 
un sociālajām dzīvojamām mājām” 4. pantu, 7. pantu. 

Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos nr. 2010/7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā Kuldīgas novadā” (turpmāk tekstā – noteikumi) 
šādus grozījumus: 

1. Izteikt atsauci uz noteikumu izdošanas tiesisko 
pamatojumu šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā” 5. pantu, 7. panta sesto daļu, 14. panta 
septīto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 19. pantu, 
24. panta pirmo daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem 
un sociālajām dzīvojamām mājām” 4. pantu, 7. pantu”.

2. Izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.2. lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas statusa 

noteikšanu vai atcelšanu pēc Dzīvokļu komisijas ierosi-

nājuma pieņem Kuldīgas novada Dome”.
3. Papildināt 3. punktu ar 3.3. apakšpunktu šādā 

redakcijā: 
„3.3. lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas izīrēša-

nu, līguma atjaunošanu un izbeigšanu pieņem Dzīvokļu 
komisija”.

4. Izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„5.2. maznodrošinātām (trūcīgām) personām:
5.2.1. kuras īrē vai lieto tādu dzīvojamo telpu, ka vienā 

istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām, kas vecākas 
par deviņiem gadiem (izņemot laulātos) un kuru ģimenē 
ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu;

5.2.2. kuru īrētā dzīvojamā telpa saskaņā ar speciālistu 
atzinumu par tehnisko stāvokli nav piemērota dzīvošanai 
un kuru īpašumā vai lietošanā nav citu dzīvojamo telpu;

5.2.3. ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kurām nav apgād-
nieku darbspējīgā vecumā;

5.2.4. pensijas vecuma personas, kurām nav apgād-
nieku darbspējīgā vecumā;

5.2.5. kuras nav nodrošinātas ar atsevišķu istabu 
slimības rakstura dēļ;

5.2.6. kuras audzina bērnu ar invaliditāti;
5.2.7. kuras īrē vai lieto tādu dzīvojamo telpu, ka vienā 

istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām, kas vecākas 
par deviņiem gadiem un kuras vienas pašas audzina 
nepilngadīgu bērnu un kurām nav kopīga saimniecība ar 
citu darbspējīgu personu.”

5. Izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.2. ja tās pēdējo piecu gadu laikā pārdevušas savu 

dzīvokli vai devušas piekrišanu dzīvokli pārdot vai citādi 
atsavināt un darījuma rezultātā zaudējušas īpašuma vai 
lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.”

6. Izteikt 11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.2. ja tās pēdējo piecu gadu laikā pārdevušas savu 

dzīvokli vai devušas piekrišanu dzīvokli pārdot vai citādi to 
atsavināt un darījuma rezultātā zaudējušas īpašuma vai 
lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.”

7. Svītrot 11.4. apakšpunktu.

8. Izteikt 26. punktu jaunā redakcijā:
„26. Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu atbrī-

vošanos šo telpu apsaimniekotājs piecu darba dienu laikā 
paziņo pašvaldībai. Apsaimniekotājs, kuram pašvaldība 
ir deleģējusi pienākumu pārvaldīt un uzturēt pašvaldībai 
piederošo dzīvojamo fondu, veic dzīvokļa apsekošanu 
un desmit darba dienu laikā iesniedz Dzīvokļu komisijai 
informāciju par telpu tehnisko stāvokli un nepieciešama-
jiem veicamajiem darbiem telpu sakārtošanai izīrēšanai 
un to izmaksām.”

9. Papildināt 29. punkta tekstu ar teikumu:
„Pašvaldībai piederošos dzīvokļus izīrē uz laiku ne 

ilgāk kā uz trim gadiem ar tiesībām līgumu pagarināt.”
10. Noteikumi tiek publicēti Kuldīgas novada Domes 

bezmaksas izdevumā „Kuldīgas Novada Vēstis”, kā arī 
Kuldīgas novada pašvaldības interneta mājaslapā www.
kuldiga.lv.

11.  Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas.

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 2015/18 
„Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra 
noteikumu nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. 
punktu un Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra 
noteikumu nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās”  22., 27., 29., 30., 31. un 31.¹ punktu.

1. vispārīgie jautājumi 
1.Saistošie noteikumi  „Par materiālo atbalstu Kuldī-

gas novada iedzīvotājiem”  (turpmāk – noteikumi) nosaka 
pašvaldības materiālā atbalsta veidus, apmērus un pa-
balstu piešķiršanas un izmaksas kārtību bāreņiem, bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, 
kā arī citiem  Kuldīgas novada iedzīvotājiem sarežģītās 
dzīves situācijās, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek atgūtas 
nepamatoti izmaksātās materiālā atbalsta summas.

2. Noteikumi nosaka šādus pašvaldības sniegtā 
materiālā atbalsta veidus:

2.1. bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam pēc pilngadības sasniegšanas:

2.1.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai;

2.1.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei;

2.1.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;
2.1.4. pabalsts dzīvojamās telpas īres izdevumu 

segšanai;
2.2. audžuģimenei un aizbildnim:
2.2.1. pabalsts bērna uzturam;
2.2.2. vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei;
2.2.3. vienreizējs materiālais atbalsts dažādu sociālo 

vajadzību risināšanai;
2.3. ģimenēm (personām) sociālās  intervences 

mērķu sasniegšanai:
2.3.1. sociālās rehabilitācijas vai sociālās situācijas 

risināšanai;
2.3.2. personai, kura atbrīvota no brīvības atņemša-

nas vietas pēc soda izciešanas;
2.4. materiālā palīdzība personas apbedīšanai.
3. Noteikumu 2. punktā minēto materiālo atbalstu 

sniedz, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju.
4. Lēmumu par materiāla atbalsta sniegšanu vai at-

teikšanos to sniegt (turpmāk – lēmums) pieņem Kuldīgas 
novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turp-
māk – Sociālais dienests) vai Kuldīgas novada pagasta 
pārvalžu sociālie darbinieki (turpmāk – sociālais darbinieks).

2. materiālais atbalsts bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības 
sasniegšanas 
2.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai
5. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu patstāvīgas 

dzīves uzsākšanai ir pilngadību sasniegušajam  bārenim 
vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģi-
menes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa 
vai internātskolā (turpmāk – bērnam pēc ārpusģimenes 

aprūpes izbeigšanās), ja lēmumu par ārpusģimenes 
aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa.

6. Pabalstu piešķir divu valstī noteiktā sociālā nodro-
šinājuma pabalstu apmērā.

2.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu 
un mīkstā inventāra iegādei
7. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves 

priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību 
sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeig-
šanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi 
Kuldīgas novada bāriņtiesa.

8. Pabalstu piešķir 250.00 euro apmērā. 
2.3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem
9. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem 

ir pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes 
aprūpes izbeigšanās, kurš turpina mācības vispārējās 
vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt 
valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profe-
sionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus 
dokumentus vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, 
kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā 
ar izglītības jomu vai ar studiju procesu regulējošos nor-
matīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības 
vai studiju programmu, ja lēmumu par ārpusģimenes 
aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa.

10. Pabalstu piešķir viena valstī noteiktā sociālā 
nodrošinājuma pabalsta apmērā, sākot ar mēnesi, kurā 
saņemti visi nepieciešamie dokumenti lēmuma pieņem-
šanai. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts 
proporcionāli dienu skaitam.

11. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 
15. datumam. 

12. Pabalstu izmaksas apturēšanu un atjaunošanu 
veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

13. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums 
nekavējoties rakstveidā informēt Sociālo dienestu vai 
sociālo darbinieku par studiju procesa pārtraukšanu.

2.4. Pabalsts dzīvojamās telpas īres izdevumu 
segšanai
14. Tiesības saņemt pabalstu dzīvojamās telpas īres 

izdevumu segšanai ir pilngadību sasniegušajam bērnam 
pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu 
par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada 
bāriņtiesa un ja viņš:

14.1. nedzīvo sociālajā mājā vai dzīvoklī, kuram 
piešķirts sociālā dzīvokļa statuss vai citā kā pašvaldības 
palīdzība piešķirtā dzīvojamā telpā; 

14.2. nesaņem Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā noteikto dzīvokļa pabalstu. 

15. Pabalsta apmērs mēnesī ir 30.00 euro un to piešķir, 
pamatojoties uz iesniegto īres līgumu, un izmaksā līdz kār-
tējā mēneša 15. datumam. Pabalstu izmaksā līdz brīdim, 
kad pašvaldība pilngadību sasniegušam bērnam pēc ār-
pusģimenes aprūpes izbeigšanās piešķir dzīvojamo platību.

3. materiālais atbalsts audžuģimenei un 
aizbildnim
3.1. Pabalsts bērna uzturam
16. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uz-

turam ir audžuģimenēm par bērniem, kuri ar Kuldīgas 
novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un 
kura noslēgusi līgumu ar Kuldīgas novada pašvaldību. 

17. Pabalstu izmaksā Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā.

18. Pabalstu bērna uzturam piešķir 50% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī.

19. Pabalstu bērna uzturam par kārtējo mēnesi 
izmaksā līdz 15. datumam. 

20. Ja bērns tiek nodots pirmsadopcijas aprūpē, 
pabalstu bērna uzturam pārtrauc maksāt audžuģimenei 
un turpina maksāt ģimenei, kurā bērns turpmāk dzīvos 
līdz adopcijai vai lēmuma par nodošanu pirmsadopcijas 
aprūpē atcelšanai.

3.2. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei
21. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu bērna 

apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei 
par bērniem, kuri ar Kuldīgas bāriņtiesas lēmumu ievie-
toti audžuģimenē un kura noslēgusi līgumu ar Kuldīgas 
novada pašvaldību.

22. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei ir 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās 
mēnešalgas.

23.Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par 
pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, ro-
taļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, 
kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, 
paliek viņa lietošanā.

3.3. Pabalsts dažādu sociālo vajadzību 
risināšanai
24.  Reizi gadā, pamatojoties uz audžuģimenes vai 

aizbildņa iesniegumu, ārpusģimenes aprūpē ievietotam 
bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmusi Kuldīgas 
novada bāriņtiesa, ir tiesības uz vienreizēju pabalstu 
dažādu sociālo vajadzību risināšanai. 

25. Pabalsta apmērs ir:
25.1. 180.00 euro, ja bērna ārpusģimenes aprūpi 

nodrošina audžuģimene;
25.2. 60.00 euro, ja bērna ārpusģimenes aprūpi 

nodrošina aizbildnis.
4. materiālais atbalsts ģimenēm (personām) 
sociālās intervences mērķu sasniegšanai
4.1. Pabalsts sociālās rehabilitācijas vai sociālās 
situācijas risināšanai
26. Ģimenei (personām), kurai saskaņā ar sociālā 

darbinieka veiktu ģimenes (personas) vajadzību novēr-
tējumu nepieciešama materiālā palīdzība sociālās reha-
bilitācijas uzdevumu vai sociālās situācijas risināšanai, ir 
tiesības uz pabalstu līdz 180.00 euro gadā.  

27. Gadījumos, kad ģimene faktiski dzīvo Kuldīgas 
novadā un nespēj nodrošināt savu nepilngadīgo bērnu 
pamatvajadzības, bet tām no ģimenes neatkarīgu aps-
tākļu dēļ nav iespējams deklarēt dzīvesvietu Kuldīgas 
novada pašvaldības teritorijā vai tā nevar iegūt trūcīgas/
maznodrošinātas ģimenes statusu, pamatojoties uz 
sociālā darbinieka atzinumu, piešķir līdzekļus bērna 
izglītībai, veselības aprūpei vai uztura nodrošināšanai 

līdz 180.00 euro gadā.  
4.2. Pabalsts personai, kura atbrīvota no 
brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas
28. Personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas 

vietas pēc soda izciešanas un kuras pēdējā deklarētā 
dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada pašvaldības teritori-
ja, ir tiesības uz  vienreizēju pabalstu 50.00 euro apmērā.

29. Personai iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 
1 (viena) mēneša laikā pēc atbrīvošanas no brīvības 
atņemšanas vietas, ko apliecina izziņa vai tiesas no-
lēmums.

4.3. materiālā palīdzība personas apbedīšanai
30. Personai, kura uzņēmusies tādas mirušās per-

sonas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta 
ir bijusi Kuldīgas novada pašvaldības teritorijā, ir tiesības 
uz apbedīšanas pabalstu.

31. Apbedīšanas pabalsta apmērs ir:
31.1. starpība starp 430 euro, kas ietver neatliekamo 

apbedīšanas pakalpojumu izmaksas (zārka iegāde, 
transporta pakalpojumi, apbedīšanas piederumi, kapa 
rakšanas un šķirsta nesēju pakalpojumi, ceremonijas 
vadītāja pakalpojumi) un Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta summu, bet 
ne vairāk kā 215.00 euro;

31.2. ja mirusi persona, par kuru netiek izmaksāts 
valsts noteiktais apbedīšanas pabalsts, maksimālais 
pabalsta apmērs ir  250.00 euro.

32. Ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā 
dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada pašvaldības teri-
torija, bet nav piederīgo vai citu personu, kuri uzņemtos 
apbedīšanu, kā arī netiek izmaksāts valsts noteiktais 
apbedīšanas pabalsts, apbedīšana tiek organizēta par 
pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar līgumu par apbedī-
šanas pakalpojumiem.

5. nepamatoti izmaksātā materiālā 
atbalsta atgūšana
33. Sociālais dienests vai sociālais darbinieks pieņem 

lēmumu par nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta 
atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais materiālais 
atbalsts ir nepamatoti izmaksāts materiālā atbalsta saņē-
mēja vainas dēļ, materiālā atbalsta saņēmējam sniedzot 
nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par 
pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo materiālo 
atbalstu vai tā apmēru.

34. Ja materiālā atbalsta saņēmējs nepamatoti 
izmaksāto materiālā atbalsta summu lēmumā noteiktajā 
termiņā labprātīgi neatmaksā, nepamatoti izmaksāto 
materiālo atbalstu piedzen, iesniedzot prasību tiesā.

6. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtība
35.Sociālā dienesta vai sociālā darbinieka lēmumu 

var apstrīdēt Kuldīgas novada Domē Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

36. Kuldīgas novada Domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā.

7. noslēguma jautājums
37. Noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvāri.

Paskaidrojuma raksts 
Projekta nepieciešamības pamatojums Līdz šim vieni un tie paši saistošie noteikumi noteica gan to sociālo pabalstu apmēru un piešķiršanas kārtību, kurus piešķir, pamatojoties uz sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

35. pantu, gan sociālās garantijas bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm, kā arī citus pabalstus, kas noteikti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu. Tā kā atšķirīgs ne tikai sociālās palīdzības piešķiršanas tiesiskais pamatojums, bet arī piešķiršanas kārtība, ir lietderīgi nodalīt divos atsevišķos saistošajos noteikumos.  

Īss projekts satura izklāsts Noteikumu projekts nosaka materiālā atbalsta veidus, apmēru, ko piešķir, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli un šā atbalsta saņemšanas kārtību. Noteikumi nosaka:
kāds materiālais atbalsts, izrādot pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu, sniedzams novada iedzīvotājiem sociālo jautājumu risināšanā dažādās dzīves situācijās, 
kāds materiālais atbalsts sniedzams no pašvaldības budžeta bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī audžuģimenēm.

Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā Neietekmē.

Projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Budžeta izdevumi mainīsies neievērojami.
Projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
Konsultācijas ar privātpersonām Nav notikušas.
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SPOrTa PaSāKumI DECEmBrĪ un janvārĪ

Būvniecības komisijā 2015. gada novembrī lemtais

akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana  „Dzirnavas”, Īvandes pagastā Ēkas fasādes apliecinājuma karte

Ainavu dīķa ierīkošana Zemes īpašumā „Zvaigžņu ieleja”, 
Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts

Laukums graudu apstrādes agregātu novie-
tošanai „Viesturi”, Padures pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

TP7536 „Mehāniskās darbnīcas” 0,4 kV GVL 
pārbūve Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā Tehniskā shēma

Elektroapgādes pieslēgums  „Vecparužas”, Ēdoles pagastā Tehniskā shēma
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Piltenes ielā 5A, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Lauksaimniecības produkcijas ražošanas iekārtu 
novietošanas laukums  „Krustceles”, Turlavas pagastā Būvprojekts

TP7041 „Kausi” 0,4 kV GVL F-3 (10-28) 
pārbūve Rendas pagastā, Kuldīgas novadā Vienkāršots tehniskais projekts 

Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana Mālu ielā 12, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Žoga un vārtu būvniecība Kalna ielā 14 un Pasta ielā 3, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Atbalsta sienas pastiprināšana Vilgāles pa-
matskolā

 Vilgāles pamatskola, Vilgālē, Kurmāles 
pagastā Paskaidrojuma raksts

Ventilācijas sistēmu ierīkošana Turlavas pamatskola, Turlavas pagastā Apliecinājuma karte
Celiņu seguma remonts, nomaiņa un rotaļu rīku 
novietošana Parka ielā 22, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz 
Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krus-
tojuma pārbūve 

Kuldīgā Būvprojekts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Laukums graudu apstrādes agregātu novietošanai „Viesturi”, Padures pagastā
Lauksaimniecības produkcijas ražošanas iekārtu novietošanas laukums „Krustceles”, Turlavas pagastā

2015. gada novembrī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Meža meliorācijas sistēmas 
„Ažas” rekonstrukcija „Dūru mežs”, Laidu pagastā AS „Latvijas Valsts meži”

Dienvidkurzemes mežsaimnie-
cības meža autoceļa „Gaisatilta 
ceļš” 3,1 km būve 

Valsts mežs „Ezeri”, Rendas meža 
iecirknī, Rendas pagastā AS „Latvijas Valsts meži”

Alekšupītes promenādes izveide 
un ar to saistīto ielu rekonstrukci-
ja Kuldīgā, 2. kārtas 1. daļa

Kuldīga Kuldīgas novada pašvaldība

Sakaru kabeļa pārvietošana no 
apbūves zonas Cepļa ielā 2, Kuldīgā AS „Latvijas finieris” 

Pelču speciālās internātpamat-
skolas- attīstības centra ēkas 
pārbūve ar pacēlāja iebūvi vides 
pieejamības nodrošināšanai

„Saules Stari”, Pelčos, Pelču pagastā Pelču speciālā internātpamat-
skola-attīstības centrs

Dzīvojamā māja un palīgēka Ventas ielā 2, Kuldīgā Māris Bērziņš
Meža meliorācijas sistēmas 
„Lielais tīrelis 3” rekonstrukcija 

Valsts mežs „Abavas”, Rendas meža 
iecirknī, Rendas pagastā AS„ Latvijas Valsts meži”

Ēkas fasāžu un pamatu 
atjaunošana Pils ielā 4, Kuldīgā SIA „Kuldīgas pils sarga 

nams” 

Publisko iepirkumu komisijā novembrī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma 

pieņ. datums Uzvarētājs

Vienotās Pašvaldību sistēmas (VPS) uzturēšanas pakalpojumu 
sniegšana 03.11.2015. SIA „ZZ Dats”; EUR 6134,10 bez PVN

Ziemassvētku gaismas dekoru montāža, elektropieslēgšana un de-
montāža Kuldīgas pilsētā 03.11.2015.

Andris Zemke par pasūtījuma 1. daļas 
izpildi ar līgumcenu EUR 1276,57 bez 
PVN un 2. daļas izpildi ar līgumcenu 
EUR 714,08 bez PVN; 
SIA „KCE” par pasūtījuma 3. daļas izpildi 
ar līgumcenu EUR 9781,00 bez PVN;
SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
par pasūtījuma 4. daļas izpildi ar līgum-
cenu EUR 9478,05 bez PVN

Rekultivēto Kuldīgas novada izgāztuvju „Svillas” (62648/1365/PPV), 
„Kauši” (62648/1012/PPV), „Priedīškalns” (62648/1165/PPV) un „Zīles” 
(62748/1331/PPV) monitoringu izstrāde

03.11.2015. SIA „VentEko”; EUR 3599,48 bez PVN

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu māju remont-
darbu veikšana Kuldīgas novada Vārmes pagastā 03.11.2015. SIA „A Celtne”; EUR 3799,87 bez PVN

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu māju remont-
darbu veikšana Kuldīgas novada Pelču pagastā 05.11.2015. SIA „Genus”; EUR 431,43 bez PVN

Zupas virtuves pakalpojums Kuldīgas pilsētā 05.11.2015.
Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” 
Kurzemes komiteja; EUR 0,95 bez PVN 
(vienas porcijas cena)

Degvielas iegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām 13.11.2015.

SIA „Rietumu nafta”; EUR 5686,50 bez 
PVN (pastāvīgā atlaide vienam litram 
benzīna 95E EUR 0,051 un dīzeļdegvielai 
EUR 0,067)

Metodisko materiālu un rotaļlietu iegāde pirmsskolas izglītības iestā-
dei-attīstības centram „Bitīte”, Parka ielā 22, Kuldīgā 13.11.2015. SIA „Kanclers plus”; EUR 11 925,93 

bez PVN
Kuldīgas novada pašvaldības telpu uzkopšana Baznīcas ielā 1 un 
Baznīcas ielā 9, Kuldīgā 13.11.2015. SIA „Info serviss”; EUR 16 823,52 

bez PVN
Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada sporta 
skolas vajadzībām 13.11.2015. SIA „Sabiedriskais autobuss”; līdz EUR 

41 999,99 bez PVN
Vietējo ražotāju, mājražotāju atbalsta pakalpojumu sniegšana
un attīstības (noieta tirgus) veicināšana Kuldīgas novadā 26.11.2015. LPKS „Kuldīgas labumi”; EUR 15 000,00 

bez PVN

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
27.XII 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts galda tenisā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
27.XII 11.00 Ziemassvētku turnīrs volejbolā ģimenēm; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
28. – 29.XII Kuldīgas kauss volejbolā vīriešiem; KNSS halle, Piltenes iela 25,  Kuldīga
28.XII 11.00 Ziemassvētku turnīrs šahā; KNSS šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
30.XII 12.00 Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā U-16 grupā: Kuldīgas NSS – Engure/„Korsāri”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
30.XII 16.00 Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā U-18 grupā: Kuldīgas NSS – Ķekavas „Buldogi”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4. – 9.I  Starptautisks turnīrs dambretē „Zelta kauliņš”; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
9.I 11.00 Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā jauniešiem U-14 grupā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
9.I 18.00 Latvijas čempionāts florbolā 1. līgā: FK „Kuldīga” – „Rubene 1”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
10.I 12.00 LVS kauss vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
16.I 11.00  Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā jauniešiem U-13 grupā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
16.I 16.00 „Katrīnas kauss” vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
16.I 18.00 Latvijas čempionāts florbolā 1. līgā: FK „Kuldīga” – RTU/„Rockets”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

Piešķir biedrībām papildu finansējumu
Kuldīgas novada Domes Sociālo lietu 

komitejā, izvērtējot pašvaldības budžeta 
iespējas, nolemts 2015. gadā piešķirt 
papildus 3800 eiro Kuldīgas novada 
biedrībām, kuru darbība saistīta ar 
sociālo jomu. 

Pašvaldības budžetā šiem mērķiem 
sākotnēji bija iedalīti 10 650 eiro. Gala 
lēmumu 29. decembra sēdē pieņems Kul-
dīgas novada Dome.

Kuldīgas novadā aktīvi darbojas biedrī-
bas, kuras aktīvi iesaistās sociālo jautājumu 
risināšanā, sniedz atbalstu sociāli neaiz-
sargātām personām, palīdz tām integrē-
ties sabiedrībā, kā arī veic dažādas citas 
sabiedrībai noderīgas funkcijas. Biedrību 

finanses galvenokārt veidojas no biedru 
naudām, tās piesaista līdzekļus arī no da-
žādiem fondiem, ziedojumiem un Eiropas 
Sociālā fonda līdzfinansētiem projektiem. 
Biedrībām sniegtais pašvaldības finansiā-
lais atbalsts palīdz aktivizēt sabiedrību, 
iesaistīt to pašvaldības darbā, apzināt un 
risināt iedzīvotāju problēmas.

Piešķirto papildu finansējumu biedrības 
izlietos atbilstoši noslēgtajiem sadarbības lī-
gumiem starp biedrībām ar Kuldīgas novada 
pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” vai 
attiecīgo Kuldīgas novada pagasta pārvaldi. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

PII „Bitīte”-attīstības centra 
bērni un viņu vecāki labdarī-
bas akcijas „Sasildi sirsniņu” 
ietvaros sagatavoja vairāk nekā 
100 dāvanas veciem, vientuļiem 
cilvēkiem.

16. decembrī tās līdz ar priecī-
giem Ziemassvētku vēlējumiem 
saņēma sociālās aprūpes centra 
„Venta” iemītnieki. Skolotājas 
Lailas Ābolas vadībā bērnu vo-
kālais ansamblis sniedza koncertu 
pansionāta iemītniekiem, radot 
Ziemassvētku noskaņu un ticību 
labajam. 

Kuldīgas PII „Bitīte”-attīstības 
centrs pateicas bērnu vecākiem 
par atbalstu dāvanu sagatavošanā!

aIjaS ZEPaS, 
PII „Bitīte”-attīstības centra 

vadītājas vietnieces mācību darbā, 
teksts un foto

„Bitītes” bērni sasilda sirsniņas

PII „Bitīte”-attīstības centra audzēkņi priecājas par vecļaudīm sagatavotajām dāvanām.

Kuldīgas novada Dome
Izsludina konkursu uz vakanto

Kuldīgas novada Bērnu jauniešu centra 
direktora amatu

Prasības:
1) atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem  

 ierobežojumiem strādāt par pedagogu;
2) atbilstība Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem  

 nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides  
 kārtību noteiktajām prasībām; 

3) valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz
vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmei profesionālajai darbībai 
nepieciešamajā apjomā; 
4) vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības 
vadības darbā.
Par 4. punktā minēto izglītības vadības darbu tiek uzskatīts:
 darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā;
 cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības darba un izglītības iestāžu darbinieku 
organizēšanu, vadīšanu un kontroli (metodisko apvienību, nevalstisko
organizāciju u. c. vadītāji).

Konkursa pretendentiem jāiesniedz: pieteikums, motivācijas vēstule, īss dzīves un 
darba gaitu pārstāsts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, 
rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).
Pieteikšanās termiņš līdz 2015. gada 29. decembrim.
Dokumentus lūdzam iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai elektroniski 
e-pastā: dome@kuldiga.lv līdz 2015. gada 29. decembra plkst. 16.00. 
Informācija pa tālr. 63320216.



C mYK
Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums „Kuldīgas novada vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, Lv-3301. atbildīgā par izdevumu – 

sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta Lapiņa, tālr. 63350100. Iespiests SIa „Poligrāfijas grupa mūkusala”, mūkusalas iela 15a, rīga, Lv-1004. Tirāža – 10 077. reģistrācijas apliecība nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KKC PIEDāvā

PaSāKumI PaGaSTOS

2015. gada 22. decembris

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

Šogad gaidu Ziemassvētkus kā 
vēl nekad. Tiesa gan, ne tādēļ, ka 
manī būtu sakrājies svētku prieks, ar 
kuru labprāt padalītos ar citiem, bet 
tādēļ, ka notiks manai darbavietai 
neraksturīgs brīnums, ko neesmu 
piedzīvojis kopš augusta – trīs brīv-
dienas. Teātris ir vieta, kurā radām 
svētkus citiem. Šādā vidē viegli 
nogurt un sajaukt svētku sajūtu ar 
ikdienību. Jāteic, ka laikapstākļi, 
kas drīzāk piestāv oktobrim, arī ne-
liek domāt par neko jauku, un radio 
dzirdamās svētku dziesmas drīzāk ir 
kā pērnais uzvalks pussaudzim, kurš 
pa gadu izaudzis. Ar šādu „nesvēt-
ku” sajūtu es dzīvoju jau kopš brīža, 
kad ieraudzīju pirmos Ziemassvētku 
rotājumus uz ielas. 

Tomēr dzīvei ir laba humora iz-
jūta, un arī Grinčam Ziemassvētkos 
sāk pukstēt sirds. Pie manis svētki 
atnāca 12. decembrī. Šosezon es 
debitēju Latvijas Nacionālā teātra 
Ziemassvētku izrādē „Sudraba 
slidas” nešpetnā puiša Karla Šu-
mella lomā. 12. decembra dienas 
izrādi apmeklēja Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vidusskolas 
skolēni un skolotājas, kas man bija 
sarūpējušas brīnišķīgu pārsteigumu. 

Neko nenojaušot, spēlēju izrādi, 
kad paklanījos, pie manis pienāca 
garderobists ar turzu. Pierasts, ka 
klanīšanās laikā garderobisti aktie-
riem pasniedz skatītāju sarūpētos 
ziedus. Jutos apmulsis, jo šķita, ka 
laiki, kad aktieriem pielūdzēji dāvāja 
augļu grozus, līdz ar Padomju Sa-
vienības sabrukumu ir zuduši. Turza 
bija pilna ar no sirds sarūpētiem Kul-
dīgas labumiem un laba vēlējumiem. 

Vēl vairāk par dāvanas saturu 
mani saviļņoja tas, ka skatītāju 
rindās ieraudzīju skolotājas Ainu 
Tovstuļaku un Anitu Gotfridsoni un 
viņu mazos ķiparus. Skolotāju un 
bērnu priecīgās sejas radīja manī 
neviltotu aizkustinājumu, kas sa-
vukārt lika aizdomāties par to, kas 
tad manī iekustina svētku sajūtu, ja 
pirms tam burkšķēju uz katru, kurš 
ieminējās par pirmssvētku laiku. 
Vai tās ir dāvanas, savējie, „Klusa 
nakts svēta nakts” vai Ziemassvētku 
atlaides lielveikalā? Godīgi sakot, tā 
arī līdz atbildei netiku. Laikam jau 
pa kripatiņai no visa. Tomēr Aināra 
Ančevska jautājums, vai tos super-
garšīgos „Daigas beķerejas” mazos 
sklandrausīšus (kas arī bija turzā) 
var arī Rīgā nopirkt, man viesa 
skaidrību, ka man svētku sajūtu rada 
doma, ka drīz atkal satikšu savējos, 
būšu Kuldīgā. Tādēļ visiem šajā 
pirmssvētku laikā, kas nebūt nav 
tāds, lai svētku sajūta atnāktu pati, 
novēlu piedzīvot savu Ziemassvētku 
turzu, kas atgādina par to, ko katram 
īsti nozīmē svētki! 

P.S. Jautājums par sklandrausī-
šiem joprojām ir aktuāls.

jurĢIS SPuLEnIEKS, aktieris

Mana 
Ziemassvētku 

turza

ēDOLē
Decembrī – Ivetas Rogas fotoizstāde 

un Aizputes mākslinieces I. Rozenbahas 
izstāde „Zeme un jūra”.

31. decembrī 22.00 – Vecgada balle ar 
Jaunā gada sagaidīšanu un salūtu. Balli 
spēlē ansamblis „Saulvējā”. Ieeja: ģimenei 
ar bērniem – EUR 5, vienai personai – EUR 
2. Galdiņu rezervēšana līdz 29. decembrim.

GuDEnIEKOS
25. decembrī 21.00 kultūras namā – 

atpūtas vakars. Ieeja – EUR 3.
ĪvanDē
29. decembrī 21.00 Īvandes muižā – 

slēgtais vakars 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 notikumiem; Kabiles 
pamatskolas mākslas pulciņa bērnu un 
skolotājas darbi zīmējumu izstādē „Dziedāt 
ar putniem, lidot ar eņģeļiem”.

24. decembrī aprit 70. gadadiena kopš 
Friča Kārkliņa 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, lai šai laikā pie 
padomju varas iestādes plīvotu Latvijas 
valsts karogs. Pie piemiņas plāksnes Ka-
biles 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
31. decembrī 22.00 – 4.00 – Jaungada 

salūts un balle pagasta pasākumu zālē. 
Spēlēs Fricis un Brenča muzikanti. Vietu 
skaits ierobežots, savlaicīgi pieteikt vietas 
pie galdiņiem pa tālruni 29257707. Ieeja – 
EUR 5. 

LaIDOS 
Sermītes bibliotēkā līdz 31. decem-

brim – Pļavmuižas saieta nama Mākslas 
studijas dalībnieku darbu izstāde „Sermīte 
rudenī”.

23. decembrī 19.00 Laidu skolas sporta 
zālē – Ziemassvētku koncerts. Kursēs au-
tobuss, pieteikties pa tālr. 29925202; 21.00 
– balle ar grupu „Sapņu pietura”. Dalības 
maksa – EUR 3. Līdzi ņemt groziņu un 
mazu dāvaniņu loterijai. Iepriekš pieteikties 
pa tālr. 29925202.

25. decembrī 17.00 Valtaiķu dievna-
mā – Ziemassvētku dievkalpojums. Kursēs 
autobuss, pieteikties pa tālr. 29925202.

PaDurē
Trešdienās 19.30 Deksnes zālē – aero-

bikas nodarbības.
Ikviens interesents, kuram tuva teātra 

māksla, var pieteikties teātra nodarbībām. 
Tālr. 28887059.

23. decembrī no 12.00 bibliotēkā radošā 
pēcpusdiena Ziemassvētku noskaņās. 
Eglītes rotāšana un citas interesantas 
aktivitātes.

PELČOS
Otrdienās 13.00, sestdienās 11.00 

bibliotēkā – datorkonsultācijas.
Trešdienās 16.30 – bez priekšzināša-

nām, piektdienās 18.00 – ar priekšzināša-
nām bibliotēkā – spāņu valodas nodarbības.

Decembrī bibliotēkā – Skaidrītes Ro-
zenbergas ziloņu kolekcija; virtuālā izstāde 
„Ziemassvētku noskaņai”; bērnu zīmējumu 
izstāde „Mans draugs”.

25. decembrī 12.00 laukumā pie tautas 
nama; 15.00 Ābeles ciemā, Klusās ielas 
galā, laukumā pie priedītēm – „Ziemas-
svētku jampadracis”. Vilksim bluķi, liesim 
laimes, iesim rotaļās.

30. decembrī 21.00 tautas namā – 
Vecgada balle kopā ar grupu „Saulvējā”. 
Ieeja brīva.

rEnDā
Bibliotēkā līdz 23. decembrim –  Maijas 

Grigores polimērplastikas darinājumu izstā-
de; līdz 31. janvārim – fotoizstāde „Mājas 
Rendas pagastā”.

rumBā
Līdz 30. decembrim Novadniekos ap-

skatāma Rumbas pagasta iedzīvotāju vei-
dota gleznu izstāde „Ziemassvētku gaisma”.

23. decembrī 19.00 „Bukaišos” – Zie-
massvētku koncerts.

6. janvārī 14.15 „Bukaišos” – Rumbas 
pagasta „Gardēži” svin Zvaigznes dienu. 
Sīkāka informācija pa tālr. 20251385 vai 
www.rumbaspagasts.lv

No 11. janvāra Rumbas pagasta pārval-
des nama zālē apskatāma Rasas Rasma-
nes gleznu izstāde.

SnēPELē
Decembrī bibliotēkā – fotogrāfiju izstāde 

„Te mēs dzīvojam”, autors snēpelnieks 
Arvīds Līdaka; rokdarbnieces Sarmītes 
Maksimovas adījumi; keramiķes Intas 
Mednieces darbu izstāde.

29. decembrī 17.00 kultūras namā – 
eglīte pirmsskolas vecuma bērniem „Vecā 
gada pasaka”. Ziemassvētku vecītis dāva-
nas pasniegs pagastā dzīvojošiem bērniem. 
Ir iespēja dāvaniņas saņemt arī citiem bēr-
niem (vērsties pie kultūras nama vadītājas 
Raimondas, tālr. 27843792).

31. decembrī 21.00 kultūras namā – 
Jaungada balle kopā ar grupu „Imula”. 
Pieteikšanās kultūras namā līdz 26. de-

cembrim.
TurLavā
Decembrī bibliotēkā – Līvijas Bružes 

gleznu izstāde „Ainavas un ziedi”; Agneses 
Salnas darinātās rotaļlietas izstādē „Rūķu 
darbnīca”; Intas Mednieces keramikas 
izstāde. 

25. decembrī 22.00 kultūras namā – 
Ziemassvētku balle.

26. decembrī 11.00 kultūras namā – Lie-
pājas leļļu teātris un Ziemassvētku vecītis 
ciemos gaidīs pašus mazākos.

29. decembrī bibliotēkā – „Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrija 2015”.

31. decembrī pēc pusnakts kultūras 
namā – nakts deju karnevāls.

Janvārī Turlavas bibliotēkā:
• „Iepiko vēlējumu”! Bibliotēkas lietotāji 

savus vēlējumus raksta uz sniega pikas 
formas, kurus piestiprina sienai;

• PII „Lāčuks” radošo darbu izstāde „Nāk 
rudens izkrāsot Latviju”;

• rokdarbnieces Annas Dinteres cimdi 
izstādē „Koši cimdi Pērtiķa gadam”;

• radošo darbu izstāde „Smukumlie-
tas” – 5. klases meiteņu darinātās rotas;

• lasīšanas maratons „Čaklais lasītājs” 
1. – 4. klašu skolēniem, lai veicinātu bēr-
niem lasītprieku un lasītprasmi.

16. janvārī 19.00 Turlavas kultūras 
namā – koncerts – konkurss „Nāc un 
dziedi Turlavā”. Visi, kas vēlas dziedāt uz 
lielās skatuves ar pavadošo grupu, aicināti 
savas dziesmas pieteikt līdz 8. janvārim pie 
kultūras nama vadītājas pa tālr. 26263960 
vai e-pastā zandaspulgite@inbox.lv 

vārmē
24. decembrī 16.00 Vārmes Sv. Miķeļa 

baznīcā – Ziemassvētku vakara diev-
kalpojums ar vokālā ansambļa „Atbalss” 
piedalīšanos.

31. decembrī 22.00 sporta hallē – 
Vecgada pavadīšanas un jaunā 2016. 
gada sagaidīšanas balle visai ģimenei; 
24.00 – svētku uguņošana. Spēlēs  Aivars 
Ērglis. Biļetes – EUR 3 (16 g. v.+), EUR 1 
(7 – 15 g. v.), līdz skolas vecumam – bez 
maksas. Līdz 16 g. v. – ieeja ar vecākiem.

9. janvārī 15.00 pamatskolas zālē – 
Pāvilostas amatierteātra izrāde – komēdija 
„Sievasmātes senču laiki”. Režisore Marta 
Horna.

S. 26.XII 16.00 rOmEO n’ DŽuLjETa
   2015, Latvija, ilgums 1’22 
   12+; Drāma

S. 26.XII 19.00 SnūPIjS un ČārLIjS BraunS:
P. 28.XII 16.00 rIEKSTIņu fILma
  18.00 2015, ASV
T. 30.XII 15.30 Ilgums 1’33
  17.30 Animācijas ģimenes filma, U

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+

S. 2.I 16.00 ZOSāDa
Sv. 3.I 15.00 2015
O. 5.I 17.30  Piedzīvojumu filma
T. 6.I 20.00  Ilgums 1’43
C. 7.I 17.30 12+

S. 2.I 18.00 ZvaIGŽņu KarI: 
Sv. 3.I 17.00 SPēKS mOSTaS 2015
O.  5.I 19.30  Piedzīvojumu filma, fantāzija
T.  6.I 17.30  Ilgums 2’15
C. 7.I 19.30 12+

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 
bērniem. 

Piektdien, 8. janvārī, 20.00 – atpūtas vakars pie galdiņiem kopā ar šlāgergrupu 
„Rumbas kvartets”. Ieeja – EUR 8.

Sestdien, 9. janvārī, 18.00 – jauniešu deju kolektīvu koncerts „ jaungada kokteilis”. 
Ieeja – EUR 1.

Pirmdien, 11. janvārī, 19.00 – vokālā ansambļa „The russian Song” (minska) 
koncerts „vecais, jaunais, mūžīgais”. Ieeja –  EUR 4. 

Iznākusi grāmata 
par novadnieku

Iznākusi „manu dienu grāmata”, kas stāsta 
par novadnieka Imanta Jansona dzīvi. 

Jansonu ģimenes mierīgo dzīvi Vārmes 
pagasta „Zeļģos” pārtrauca karš. Grāmatas gal-
veno daļu veido I.Jansona dienasgrāmata, kurā 
autors neparastā un aizraujošā veidā apraksta 
deviņpadsmitgadīga jaunieša piedzīvojumus un 
pārdzīvojumus Otrā pasaules kara laikā, dienot 
Latviešu leģiona 15. divīzijas 15. sapieru batal-
jonā. Grāmatas otrajā daļā ir tuvinieku, draugu 
un radu stāsti, ļaujot lasītājam sekot līdzi Imanta 
tālākajām dzīves gaitām Anglijā un Austrālijā, kā 
arī ciešajām saitēm ar dzimto Latviju. 

ZaIGa janSOnE, grāmatas izdevēja


