
Nominācijā „Gada jaunais uzņēmējs” balvu saņēma SIA „PROPELLER FOODIE”
itāļu restorāna „Goldingen Room” menedžere Alise Cine (otrā no kreisās).

Kurzemes Biznesa inkubators 
pasākumā godināja divus uzņēmu-
mus – SIA „Alias Products”, valdes 
priekšsēdētājs Guntis Liekniņš, un 
SIA „Rivonda”, vizuālo risinājumu 
vēstniecību, Arti un Kristīni Šim-
permaņus.

Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra Kuldīgas filiāles 
vadītāja Daiga Mellere zemnieku 
saimniecībai „Akmeņkalni”, saim-
nieks Ervīns Vīksna, pasniedza 
dāvanu karti nākamā kopīgā projekta 
realizēšanai.

VAS „Latvijas Attīstības finanšu 
institūcija Altum” pasniedza savu 
simpātiju balvu SIA „MGS Factory” 

īpašniekiem Sanitai un Marekam 
Gipteriem.

Arī „Swedbank” savu simpātiju 
balvu piešķīra SIA „Rivonda”, vi-
zuālo risinājumu vēstniecībai.

Pasākumā godināja arī uzņēmumus, 
kuri valsts un novada budžetā 2013. 
gadā iemaksājuši visvairāk nodokļu. 
Lielākos nodokļu maksātājus godināja 
divās kategorijās – pēc lielākās nodokļu 
summas valsts budžetā un pēc iedzī-
votāju ienākuma nodokļa, ko saņēmis 
Kuldīgas novads.

Pēc kopējās budžetā iemaksātās 
nodokļu maksājumu summas:

SIA „Linde pārtika”; SIA „Ama-
zone”; SIA „Kuldīgas maizes ceptu-

ve”; SIA „Agrotehnika”; SIA „Vē-
vers”; SIA „Baloži & CO”; SIA „Kul-
dīgas tekstils”; SIA „Mobile-A”; 
SIA „Rietumu nafta”; SIA „Sigma 
Elektro”.

Pēc iemaksātās iedzīvotāju ienā-
kumu nodokļu summas:

SIA „Linde pārtika”; SIA „Kuldī-
gas maizes ceptuve”; SIA „Amazo-
ne”; SIA „Bērzi plus”; SIA „Vēvers”; 
SIA „Kuldīgas tekstils”; SIA „Vizu-
ālā diagnostika”; SIA „Agrotehnika”; 
SIA „Alra”; SIA „Baloži & CO”.

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDUARDA DAMBERGA foto
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šAjā NUMURā

Aktīvi iesaistās 
vecpilsētas glābšanā
> 3. lpp.

Rallija faniem – 
Kuldīgas skatupunkts
> 7. lpp.

„Katrīnas kausā” 
pārspēj rekordus
> 5. lpp.

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

Lai godinātu labākos novada uz-
ņēmējus un amatniekus, iedzīvotājus 
pagājušajā rudenī aicināja aizpildīt 
anketu un izvirzīt kandidātus. Balvas 
saņemšanai tika ieteikti 45 preten-
denti. „Kuldīgas novada uzņēmēju 
un amatnieku Gada balvas 2014” 
ieguva:

1. Nominācija „Gada lauksaim-
nieks” –  ZS „Reķi” – augkopība 
Kurmāles pagasta „Gaismās”, saim-
nieki Aivars un Spodris Reķi.

2. Nominācija „Gada jaunais 
uzņēmējs” – SIA „PROPELLER 
FOODIE”, itāļu restorāns – picēri-
ja „Goldingen Room”, Baznīcas 
ielā 2-2, Kuldīgā.

3. Nominācija „Kuldīgas tēla 
popularizētājs” –   vokāli instrumen-
tālais ansamblis „Rumbas kvartets”, 
IK Artis Šimpermanis.

4. Nominācija „Gada pakalpo-
jums” – SIA „Reinfelds” – kravu 
pārvadājumi, transportlīdzekļu 
apkope un remonts, Graudu ielā 
11, Kuldīgā, īpašnieks Modris Re-
infelds.

5. Nominācija „Ģimenei un bēr-
niem draudzīgākais uzņēmums” – 
IK „Dekoru meistars” veikals „Zelta 
Apelsīns” – dekoru veikals, svinību 
apkalpošana, Liepājas ielā 6, Kuldī-
gā, vadītāja Inta Lagzdeniece.

6. Nominācija „Gada amat-
nieks” – restaurators Andris Bogdans, 
„Lagzdieni”, Kurmāles pagastā un 
restaurators Māris Gulbis, „Māli”, 
Saldus novadā, Šķēdes pagastā.

7. Nominācija „Gada ražotājs” – 
SIA „Planka” – kokapstrādes cehs, 
„Plāņi”, Īvandes pagastā, īpašnieks 
Dzintars Knupke.

8. Nominācija „Gada būve” – 
Alekšupītes promenādes izveide 
un ar to saistīto ielu rekonstrukcija, 
pasūtītājs – Kuldīgas novada paš-
valdība, būvuzņēmējs – SIA „Ostas 
celtnieks”, būvprojekta autors – 
SIA „Inženierbūve”.

9. „Gada mecenāts” – SIA „Ama-
zone”. Atbalsts grāmatai „Kuldīga. 
Arhitektūra un pilsētbūvniecība”, 
biedrībai „Padure”, Pilsētas svēt-
kiem „Dzīres Kuldīgā”, Kuldīgas 
invalīdu biedrībai, Padures maz-
pulkam, Kuldīgas 2. vidusskolai, 
florbolistiem, rallija komandai, 
Annas draudzei, Kuldīgas Bērnu un 
jauniešu centram, vientuļo Padures 
pensionāru sveikšanai, LLU stipen-
dijām, konkursam „Zelta lauks”.

Laikraksta „Kurzemnieks” spe-
ciālbalva – ievietot reklāmu par 100 
eiro – tika piešķirta veterinārajai 
aptiekai un praksei SIA „ArsaL”, 
īpašniece Sandra Rubīne.

Bet SEB bankas Kuldīgas filiāles 
vadītāja Inga Kaltniece simpātiju 
balvu pasniedza saimniecībai „Reķi”.

Apbalvoti novada labākie 
uzņēmēji un amatnieki

16. janvārī Kuldīgas Mākslas namā svinīgā pasākumā apbalvoja „Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku 
Gada balvas 2014” laureātus.

Tuvojas galvenais sporta pasākums 
Kuldīgas novadā – „2014. gada sporta 
laureāts”, kad tiks izvērtēti mūsu 
novada sportistu sasniegumi pagā-
jušajā gadā un apbalvoti labākie no 
labākajiem. Paldies teiksim arī mūsu 
sporta organizatoriem, skolotājiem un 
treneriem, kā arī sumināsim laureātu 
par mūža ieguldījumu novada sporta 
attīstībā.

Kuldīga allaž bijusi bagāta ar 
sporta notikumiem un mūsu sportistu 
panākumiem, izņēmums nav bijis arī 
pagājušais gads. Tikko esam aizva-
dījuši „Katrīnas kausa” sacensības 
vieglatlētikā, kuras kā vienmēr tika 
noorganizētas augstākajā līmenī. Kā 
atzinība tam kalpo Latvijas Viegl-
atlētikas savienības balva Kuldīgai 
kā labākajai vieglatlētikas sacensību 
organizētājai 2014. gadā!

Aizvadītajā gadā Kuldīgā atkal 
atgriezās kalnu riteņbraukšanas mara-
tons, kas pulcēja ap 2000 dalībnieku 
no visas Latvijas, kurā skaistu uzvaru 
svinēja kuldīdznieks Krists Neilands. 
Kā vienmēr augstā līmenī tika no-
organizēts Kuldīgas pusmaratons, 
kas iekarojis stabilu vietu skriešanas 
entuziastu vidū, viņu pulkā arī mūsu 
jaunais talants Kristaps Bērziņš, kurš 
regulāri ieņem vietu uz goda pjedes-
tāla. Kuldīdznieki aktīvi jūt līdzi mūsu 
volejbolistiem, kuri atgriezušies aug-
stākajā līgā, ar labiem panākumiem 
startē telpu futbolisti, labu sniegumu 
rāda florbolisti, kā vienmēr vadošajās 
vietās mūsējie ir spēka un cīņas sporta 
veidos. Pēc nedēļas Kuldīgas novads 
atkal uzņems Eiropas rallija čempio-
nāta posma dalībniekus. Pagājušais 
gads pierādīja, ka šīs sacensības vairo 
Kuldīgas popularitāti un galvenais – 
tas ir būtisks pienesums mūsu novada 
ekonomikai. Lai neapvainojas tie, 
kurus šodien nepieminēju, bet gribu 
teikt, ka cieņā ir ikviens, gan tas, kurš 
ikdienā pasaulē nes Kuldīgas vārdu, 
gan tas, kurš to dara savas veselības 
dēļ.  Paldies Jums visiem!

Jāpiemin tie novada sportisti, kuri 
guvuši vislielākos panākumus 2014. 
gadā. Tie ir – mūsu šobrīd titulētā-
kais sportists, pludmales volejbolists 
Jānis Šmēdiņš, Latvijas čempioni – 
riteņbraucējs Krists Neilands, Ralfs 
Reinfelds (motokross), Ingus Leja 
(svara bumbu celšana), Aigars Tīd-
manis (autosports), Roberts Šenfelds 
(kikbokss), Edgars Peterlēvics (spēka 
trīscīņa), Māris Rozentāls (spēkavīri), 
Oskars Martužans un Jānis Šleckus, 
vesela rinda mūsu veterānu un daudzi 
citi, kuri ieņēmuši vadošas vietas un 
tiks apbalvoti gada noslēguma pasā-
kumā. Mūža ieguldījuma balvu sportā 
šogad saņems Jānis Pommers.

Nobeigumā gribu pateikt, ka arī 
šogad pašvaldība finansiāli atbalstīs 
gan sportistus, gan sporta klubus, gan 
komandas un sporta pasākumus. Un 
šobrīd pats būtiskākais – visi gaida 
peldbaseinu Kuldīgā. Esam izsludinā-
juši iepirkumu par tā būvniecību un, ja 
cena būs pieņemama, ņemsim kredītu 
un būvēsim. Lai visiem laba veselība 
un sportiski panākumi šogad!

VIKTORS 
GOTFRIDSONS, 
Kuldīgas 
novada Domes 
priekšsēdētājas 
1. vietnieks

Sportisks gads 
sportiskā garā

Par „Kuldīgas tēla popularizētāju” atzina vokāli instrumentālo ansambli „Rumbas kvartets”, IK Artis šimpermanis (vidū).
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Aizvadīto gadu Kuldīgas novada 
pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļa iesāka ar strukturālām 
izmaiņām, ar jauniem pienāku-
miem un jaunās telpās Pilsētas 
laukumā 2.

Nodaļu apmeklējušo klientu 
skaits liecina, ka tā kļuvusi iedzī-
votājiem pieejamāka. Speciālisti 
te konsultē par jautājumiem, kas 
saistīti ar nekustamo īpašumu un tā 
nodokļiem, par deklarēšanās iespē-
jām. Liels darbs paveikts nekustamā 
īpašuma nodokļu aprēķināšanā (datu 
sakārtošana aprēķināšanas vajadzī-
bām) un ar parādniekiem. Turpināta 

zemes reformas pabeigšana pilsētā 
un pagastos, izvērtējot vairākus 
tūkstošus zemes vienību un saga-
tavojot Domes lēmumus par zemju 
piekritību.

Kuldīgas novada pašvaldības 
palīdzības reģistrā Kuldīgā ir četras 
personas, kas ar dzīvojamo telpu 
nodrošināmas pirmkārt, un 39 per-
sonas, kas nodrošināmas vispārējā 
kārtībā. Reģistrā iekļauto personu 
skaits ir samazinājies par 3 un 
26 personām, salīdzinot ar situāciju  
2014. gada 1. janvārī. Papildus tam 
tiek risināti jautājumi ar novada paš-
valdības dzīvojamo telpu īrniekiem, 
kuriem ir uzkrāti parādi. Situācija 

ir uzlabojusies – kopējā parādu 
summa uz 2015. gada 1. janvāri ir 
EUR 71 392,50, un tā, salīdzinot ar 
pagājušā gada sākumu, ir samazinā-
jusies par EUR 30 202,07.

Dzīvokļu speciālists plāno šo-
gad, pirmkārt, panākt, lai personas, 
kurām ir nepieciešama palīdzība 
dzīvokļa jautājuma risināšanā, to 
saņem gada laikā, otrkārt, strādāt ar 
parādniekiem tā, lai viņi maksā ik-
mēneša maksājumu un papildus tam 
noteiktu summu parāda atmaksai (ja 
nevar samaksāt visu uzreiz).

Atgādinām!
Pašvaldība nekustamā īpašuma 

nodokli (NĪN) par 2015. gadu 
aprēķinās un maksāšanas paziņoju-
mus nosūtīs līdz 15. februārim. Ja 
paziņojums līdz 15. februārim nav 
saņemts, lūdzam par to informēt 
Kuldīgas novada Domes Nekustamo 
īpašumu nodaļu.

Ja nodokļa maksātājs nav dekla-
rējis dzīvesvietu likumā noteiktajā 
kārtībā un nav paziņojis nodokļu 
administrācijai adresi, kurā viņš ir 
sasniedzams, kā arī 6. panta 2. daļā 
minētajā termiņā nav informējis no-
dokļu administrāciju par maksāšanas 
paziņojuma nesaņemšanu, maksāša-
nas paziņojums netiek nosūtīts, bet 
NĪN aprēķins stājas spēkā 22. martā 

(likuma 6. panta 1.4 daļa).
Nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājam – juridiskai personai – 
mēneša laikā no NĪN maksāšanas 
pienākuma rašanās brīža turpmākai 
saziņai ar nodokļu administrāciju jā-
paziņo pašvaldībai sava elektroniskā 
pasta adrese.

Aicinām arī fiziskās personas – 
NĪN nodokļa maksātājus – mak-
sāšanas paziņojumu saņemt savā 
e-pastā, par to informējot pašval-
dības Nekustamā īpašuma nodokļa 
speciālistus.

SOLVITA VIEšKO, 
Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītāja

Iedzīvotājiem būtiskas izmai-
ņas likumos, kas stājās spēkā 
2015. gada 1. janvārī.

Lielāka minimālā darba 
alga
No līdzšinējiem EUR 320 uz 

EUR 360 palielināts minimālās 
mēneša darba algas apmērs.

Atcelti ierobežojumi 
sociālajiem pabalstiem
Atcelti visi 2009. gadā noteiktie 

ierobežojumi slimības, bezdarb-
nieku, maternitātes, paternitātes un 
vecāku pabalstiem.

Samazināta algas 
nodokļa likme
No 24% uz 23% samazināta ie-

dzīvotāju ienākuma nodokļa likme.
Nodokļa atvieglojums par
 bērniem, kas strādā 
vasaras brīvlaikā
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atvieglojums par apgādājamām 
personām piemērots arī par bēr-
niem līdz 19 gadiem, kas mācās un 
vasaras brīvlaikā saņem ar nodokli 
apliekamu ienākumu.

Ģimenes valsts pabalsts 
atkarībā no bērnu skaita
Par pirmo bērnu ģimenes valsts 

pabalsts ir EUR 11,38, par otro – 
EUR 22,76, bet par trešo un katru 
nākamo bērnu – EUR 34,14.

Pabalsts bērniem un 
jauniešiem, kuriem ir celiakija
Pabalstu saņems arī bērni, kam 

noteikta invaliditāte, kuri mācās vis-
pārējās izglītības vai profesionālās 
izglītības iestādē līdz 19 gadiem un 
kuri studē augstskolā dienas nodaļā 
līdz 24 gadiem.

Brīvdiena pēc Dziesmu 
svētkiem
Vispārējo latviešu Dziesmu un 

deju svētku noslēguma diena no-
teikta par svētku diena, un, ja noslē-
guma koncerts iekritīs sestdienā vai 
svētdienā, nākamā darbdiena būs 
brīvdiena.

Mikrouzņēmuma ienākuma 
nodoklis – 11%
2015. gadā nodokļa likme mik-

rouzņēmumu nodokļa maksātājiem 
noteikta 11% līdzšinējo 9% vietā.

Amatpersonām jāsniedz 
sīkākas ziņas par saviem 
ienākumiem un mantu
Valsts amatpersonai deklarācijā 

būs jānorāda informācija par patie-
sā labuma guvēju no citai personai 
piederošas vai pārvaldīšanā nodotas 
lietas, kapitāla daļām, akcijām un 
citiem finanšu instrumentiem.

Piespiedu nomas gadījumā 
nebūs jāmaksā zemes nodoklis
Īpašniekiem, kuru māja atrodas 

uz citai personai piederoša zemes-
gabala, vairs nebūs jākompensē 
nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sājums par zemi.

Izmaiņas Darba likumā
Ar 2015. gadu noteikti jauni 

pienākumi, atbildība un tiesības 

gan darba ņēmējiem, gan darba 
devējiem. Izmaiņas skar arī darba 
līgumos un darba sludinājumos 
iekļaujamo informāciju, asinsdono-
riem piešķiramo atpūtas dienu skai-
tu, atvaļinājuma naudas izmaksu, 
darba un atpūtas laika regulējumu, 
kā arī to darbinieču aizsardzību, 
kuras baro bērnu ar krūti. 

Iedzīvotāji var izvēlēties 
elektrības piegādātāju
Mājsaimniecības elektroenerģiju 

no 1. janvāra var pirkt brīvajā tirgū, 
izvēloties piegādātāju, savukārt 
mazturīgajiem iedzīvotājiem un 
daudzbērnu ģimenēm elektrības 
cena saglabājas starta tarifa līmenī.

Būvniecības kontrole
Publisko ēku ekspluatācijas uz-

raudzību no jaunā gada nodrošinās 
Būvniecības valsts kontroles birojs.

Izmaiņas zvejniekiem
Zvejot pašpatēriņam publiskajos 

ūdeņos varēs tikai ar murdiem, nevis 
tīkliem. 

Parādi kredītinformācijas 
birojā
No 1. janvāra iedzīvotāju kopējo 

parādsaistību apmēru atspoguļos 
kredītinformācijas birojs. Uzņēmu-
mu dalība kredītbirojā un informā-
cijas sniegšana tam būs brīvprātīga, 
turklāt ikviens iedzīvotājs varēs 
pārbaudīt savu datu pareizību un ne-
pieciešamības gadījumā tos precizēt. 
Kredītbiroji ziņas par privātpersonu 
kredītspēju sniegs tikai ar personas 

piekrišanu. 
Jauna kārtība likumu 
ierosināšanai 
Desmitās daļas vēlētāju paraks-

tu, kas nepieciešami kāda likuma 
ierosināšanai, turpmāk būs jāsavāc 
šim nolūkam izveidotai iniciatīvas 
grupai. Parakstus varēs apliecināt 
ne tikai pie zvērināta notāra, bet 
arī dzīvesvietas deklarēšanas vietā 
pašvaldībā, bāriņtiesā vai novadā 
pie pagasta vai pilsētas pārvaldes 
vadītāja. Maksa par apliecināšanu 
nevarēs pārsniegt pusi no summas, 
kas likumā noteikta paraksta īstuma 
apliecināšanai bāriņtiesā.

Jauns regulējums 
šķīrējtiesu darbam 
1. janvārī stājās spēkā jauns tie-

siskais regulējums šķīrējtiesu izvei-
dei un darbam. Pastāvīgo šķīrējtiesu 
varēs izveidot Uzņēmumu reģistrā 
reģistrēta biedrība, kurā jābūt ne ma-
zāk kā 10 šķīrējtiesnešiem. Šķīrēj- 
tiesai jābūt piemērotām telpām, 
savai lietvedībai un ar apmeklētāju 
pieņemšanai nepieciešamo personā-
lu, kā arī jāuztur interneta mājaslapa. 
Vienlaikus likums paredz iespēju 
izveidot arī „ad hoc” šķīrējtiesu 
kāda konkrēta civiltiesiska strīda 
izšķiršanai.

Šķīrējtiesa ir alternatīva strīdu 
risināšanai valsts tiesu iestādēs, 
ko labprāt izvēlas komersanti, jo 
šo procesu raksturo ātrums un 
konfidencialitāte. Līdz šim Latvijā 

reģistrētas vairāk nekā 200 pastā-
vīgās šķīrējtiesas, tas ir nesamērīgi 
daudz, salīdzinot ar citām Eiropas 
Savienības valstīm.

Beidz pastāvēt Augstākās tiesas 
Krimināllietu tiesu palāta
Latvijā, turpinoties pārejai uz tā 

dēvēto „tīro tiesu instanču” sistēmu, 
no 2015. gada Augstākā tiesa (AT) 
krimināllietas skatīs vienīgi kasāci-
jas kārtībā. 

Jaunā sistēma paredz, ka visas 
lietas pirmajā instancē iztiesās 
rajona (pilsētas) tiesa, apelācijas 
kārtībā – apgabaltiesa, bet kasācijas 
kārtībā – AT. Šāda kārtība ir viens 
no soļiem, lai paātrinātu tiesu dar-
bu. Līdzšinējā kārtība noteica, ka 
atsevišķu kategoriju lietas kā pirmā 
instance skata apgabaltiesa, otrajā 
instancē – attiecīga AT palāta, bet 
kasācijas instancē – AT Senāts.

Jauna valsts uzņēmumu 
pārvaldības kārtība
Stājies spēkā jauns regulējums, 

kas nosaka valsts un pašvaldību 
uzņēmumu dibināšanas, darbības, 
likvidācijas un kapitāla daļu pārval-
dības kārtību. 

Zemes pārvaldības likums
Jaunajā likumā noteikta valsts un 

vietējo pašvaldību zemes pārvaldī-
ba, tostarp paredzot pašvaldībām 
izstrādāt savā īpašumā un lietoša-
nā esošas neapbūvētās zemes un 
degradētas teritorijas izmantošanas 
izvērtējuma kārtību.

• 25. martā (sēru noformējumā) – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena.

1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotā-
ju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem;

• 1. maijā – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes 
sapulces sasaukšanas diena.

1886. gada 1. maijā notika vispārējais streiks ASV. Streika 
laikā Čikāgā tika apšaudīta strādnieku demonstrācija;

• 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas diena.

1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā Padome 
pieņēma Deklarāciju par Latvijas valstiskās neatkarības 
atjaunošanu;

• 14. jūnijā (sēru noformējumā) – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena.

1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzī-
votāju masveida izvešana uz PSRS iekšzemes apgabaliem; 

• 17. jūnijā (sēru noformējumā) – Latvijas Republikas 
okupācijas diena.

1940. gada 17. jūnijā Latviju okupēja PSRS karaspēks;
• 4. jūlijā (sēru noformējumā) – Ebreju tautas genocīda 

upuru piemiņas diena.
1941. gada 4. jūlijā tika nodedzināta Rīgas ebreju sinago-

ga Gogoļa ielā kopā ar tajā ieslodzītajiem cilvēkiem;
• 21. augustā – Latvijas neatkarības de facto atjaunoša-

nas gadadiena.
Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma konstitu-

cionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu” 
un līdz ar to beidzās 1990. gada 4. maijā pieņemtajā dek-
larācijā „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” 
noteiktais pārejas periods valstiskās neatkarības atjaunošanā;

• 11. novembrī – Lāčplēša diena.
1919. gada 11. novembrī Latvijas armija sakāva Bermonta 

vadītos vācu un krievu baltgvardu spēkus Rīgā un atbrīvoja 
Daugavas kreiso krastu;

• 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas diena.
1918. gada 18. novembrī Latvijas Tautas padomes sēdē 

tika pasludināts, ka Latvija ir patstāvīga, neatkarīga, demo-
krātiski republikāniska valsts;

• Decembra pirmā svētdienā (sēru noformējumā) – Pret 
latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda 
upuru piemiņas diena.

––––––––––––––––––––
Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 201.43 pantu „Latvijas valsts karoga 
pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā arī nepacelšana 
un citu valstu karogu nepacelšana” Saeimas, Ministru kabi-
neta, republikas pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās 
dienās vai gadījumos, kā arī par Ministru kabineta noteiktā 
Latvijas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāp-
šanu – izsaka brīdinājumu, bet par tādām pašām darbībām, 
ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
uzlikšanas – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
EUR 40.

Kuldīgas novada Dome
ielūdz uz 

Ģimeņu balli
piektdien, 6. martā.

Norise – Kuldīgas kultūras centrā no 19.00 līdz 2.00.
Vakara tēma – 
„Sajūtu un garšu vakars mīlestības noskaņās”.
Laipni lūgtas visas ģimenes! Īpaši gaidīsim tās, 
kuras 2014. gadā svinēja apaļas kāzu jubilejas.

Vakaru vadīs Dailes teātra aktieris Ģirts Ķesteris,
spēlēs grupa „Apvedceļš”. 

Būs iespēja nofotografēties Kristīnes Šimpermanes 
īpaši noformētā fotosalonā.

Par dalību pasākumā informēt līdz 13. februārim, 
piesakoties un saņemot ielūgumu Kuldīgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. 
Vietu skaits ir ierobežots. 
Dalības maksa – EUR 10 no personas.

Informācija pa tālruni 63323845; 27020765, 
e-pasts- ilona.kestere@kuldiga.lv.

Reformas veicinājušas darba kvalitāti

Izmaiņas likumos

Latvijas valsts karogs jāizliek
Likumā „Par Latvijas valsts karogu” noteikts, ka šogad Latvijas valsts karogs obligāti visiem 
dzīvojamo, biroju, rūpniecības un citu ēku īpašniekiem ir jāizkar:
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Izvērtēti iesniegtie projekti 
Kuldīgas novada pašvaldības 
rīkotajā restaurācijas konkursā, 
kas atbalsta valsts aizsargājamo 
kultūras objektu saglabāšanu 
vecpilsētā un pagastos.

Konkursa „Valsts nozīmes kul-
tūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas 
vēsturiskais centrs” teritorijā esošo 

ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu 
Latvijas valsts aizsargājamo kul-
tūras pieminekļu sarakstā ietverto 
ēku restaurācija un konservācija” 
ietvaros iedzīvotāji varēja pretendēt 
uz pašvaldības līdzfinansējumu līdz 
50% no kopējām restaurācijas vai 
renovācijas izmaksām saskaņā ar 
konkursa nolikumu.

Pagājušajā gadā konkurss, lai 

nodrošinātu Kuldīgas vecpilsētas 
un novada unikālās vēsturiskās 
apbūves autentiskuma saglabāšanu, 
tika izsludināts otro reizi, un šajā 
kārtā iesniegti 33 pieteikumi paš-
valdības līdzfinansējuma saņemša-
nai. Komisija, izvērtējot iesniegtos 
piedāvājumus, par atbalstāmiem 
un atbilstošiem nolikuma prasībām 
atzina divdesmit deviņus.

Šobrīd visiem pieteikuma ie-
sniedzējiem ir izsūtītas vēstules ar 
rezultātiem un norādījumiem par 
turpmāk veicamajām darbībām, 
lai veiksmīgi realizētu plānotos 
projektus. 

Tā kā konkursam pieteiktie un 
atbalstītie projekti pilnībā jārealizē 
līdz 2015. gada 30. novembrim, 
neskaidrību gadījumā ikviens aici-

nāts savlaicīgi sazināties ar Attīs-
tības un projektu vadības nodaļas 
projektu speciālisti Elīnu Zīli pa 
tālr. 26317827 vai e-pastā: elina.
zile@kuldiga.lv, kā arī klātienē – 
pirmdienās 15.00 – 18.00 un ceturt-
dienās 9.00 – 12.00.

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lai novada iedzīvotāji varētu 
sakopt vidi ap sevi, Kuldīgas 
novada pašvaldība atkārtoti 
izsludina konkursu „Daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju un pa-
galmu labiekārtošana Kuldīgas 
novadā”.

Līdz šim konkurss tika rīkots 
tikai pilsētā, bet, tā kā iedzīvotāju 
atsaucība un līdzdalība bijusi lielāka 
nekā gaidīts, šogad konkursā aicina 
piedalīties arī novada daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājus.

Konkursa ietvaros var labiekār-
tot teritoriju, kas atbilst kādam no 
trim nosacījumiem: īpašumā esoša 
zeme ap daudzdzīvokļu mājām; 

pašvaldības zeme ap daudzdzīvokļu 
mājām, kas nodota apsaimniekoša-
nā; pašvaldības zeme ap ģimeņu 
mājas apbūves gabaliem, kas pieguļ 
teritorijām, kurām pēdējos piecos 
gados īstenota Eiropas finansēta ielu 
rekonstrukcija.

Iedzīvotāji var iesaistīties un 
līdzdarboties daudzdzīvokļu māju 
pagalmu sakopšanā un labiekārto-
šanā, vides uzturēšanā, piesaistot 
Kuldīgas novada pašvaldības līdz- 
finansējumu līdz 50% no kopējās 
izmaksu tāmes, bet ne vairāk kā 
EUR 7000 viena konkursa projekta 
realizēšanai. Konkursam var pieteik-
ties Kuldīgas novada daudzdzīvokļu 

māju īpašnieks, apsaimniekotājs vai 
privātmājas īpašnieks.

Kuldīgas novada pašvaldības 
konkursā „Daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju un pagalmu labiekārtošana 
Kuldīgas novadā” pieteikumus 
aicina iesniegt Kuldīgas novada paš-
valdībā, Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) no 
9. februāra līdz 9. martam; projektu 
realizēšanas termiņš – līdz 30. no-
vembrim.

Plašāka informācija par konkursu 
un nolikums pieejams www. kuldi-
ga.lv.

DACE jANSONE, 
vides speciāliste

30. janvārī 10.00 „Mārtiņzālē”, 
Pilsētā laukumā 4, iedzīvotāji 
aicināti uz bezmaksas semināru 
„Darba tiesiskās attiecības un 
Darba likuma grozījumi”.

Semināra tēmas būs par darba 
līgumu, Darba likuma grozījumiem 
(darba attiecību nodibināšanā, at-
stādināšanā, darba samaksas jautā-
jumos, darba laiku un atpūtas laiku, 
darba attiecību izbeigšanu u.c.); rak-
sturīgākajām kļūdām un nepilnībām, 
slēdzot darba līgumu, veicot līguma 
grozījumus; vienošanās noslēgšanu; 
administratīvo atbildību darba tiesī-
bu pārkāpumos.

Semināru vadīs Aija Brunovska, 
juriste – mediatore ar ilggadēju 
pieredzi darba attiecību, darba 
aizsardzības un personālvadības 
jautājumos un vairāku gadu darba 
pieredzi Valsts darba inspekcijā.

Semināram jāpiesakās pa tālr. 
63429019 vai e-pastā: kristine.
zabe@chamber.lv

Semināru organizē „Europe 
Direct” informācijas centrs Liepājā 
sadarbībā ar LTRK Dienvidkurze-
mes reģionālo nodaļu un Kurzemes 
Biznesa inkubatoru.

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Iedzīvotāji aktīvi glābj vecpilsētu

Kuldīgas novada pašvaldības atbalstītie projekti
Margarita Salna, Nikolajs Salna – jumta nesošo konstrukciju remonts, 
seguma rekonstrukcija ēkai Baznīcas ielā 6. EUR 10 000.
SIA „Linde Invest”– dakstiņuu seguma nomaiņa, remonts, ventilācijas 
skursteņu redzamās daļas pārmūrēšana ēkai Virkas ielā 27. EUR 5000.
Kuldīgas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā draudze – nesošo konstrukciju 
remonts zvanu tornim Dzirnavu ielā 12. EUR 10 000.
Agris Gecs – nesošo būvkonstrukciju remonts Baznīcas ielā 20. 
EUR 10 000.
Kaspars Kauliņš – ēkas iekšpagalma fasādes remonts Jelgavas ielā 1. 
EUR 687,03.
SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – centrālās fasādes restaurācija 
ēkai Baznīcas ielā 3, Kuldīgā. EUR 1443,02.
SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – remonta un restaurācijas darbi 
ēkai Skrundas ielā 12, Kuldīgā. EUR 3767,82.
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums – fasādes koka elementu 
restaurācija Smilšu ielā 9. EUR 2000.
SIA „Kuldīgas ginekologu prakse” – ārdurvju restaurācija Liepājas ielā 38. 
EUR 549,98.

Adrians Žerebcovs – jumta konstrukciju restaurācija Šaurā ielā 7. 
EUR 10 000.
SIA „RG Centrs” – ēkas mūra fasādes atjaunošana, durvju restaurācija, 
pamatu hidroizolācija Baznīcas ielā 36. EUR 10 000.
Māris Lapsiņš – logu nomaiņa Skrundas ielā 19 – 3. EUR 393,25.
SIA „Vāverīte” – fasādes remonts, jumta seguma remonts Baznīcas 
ielā 32. EUR 4441,86.
SIA „Kuldīgas pils sarga nams” – ēkas fasādes vienkāršotā renovācija 
Pils ielā 4, Kuldīgā. EUR 5000.
Jānis Lazdāns – Padures muižas ēkas frontona remonts „Pilī”, Padures 
pagastā. EUR 2033,65.
SIA „Ziemeļkurzemes MRS” – viesnīcas ēkas Pasta ielas fasādes atjau-
nošana Pasta ielā 5. EUR 10 000.
Ingars Logins – viesnīcas ēkas Pasta ielas fasādes atjaunošana Raiņa 
ielā 5. EUR 10 000.
Māris Saukāns – jumta stāva pārbūve Kalna ielā 14. EUR 10 000.
Biedrība „Kūrava”, Kurzemes kultūras mantojuma centrs – Kuldīgas 
virspilskunga nama jumta rekonstrukcija/restaurācija Baznīcas ielā 34. 
EUR 3066,83.

Ieva Kalēja – logu nomaiņa Liepājas iela 25a – 1. EUR 2292.
SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – galvenās fasādes ieejas durvju 
restaurācija Ventspils ielā 27. EUR 870,27.
SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – fasādes remonts 1905. gada 
ielā 19. EUR 4401,59.
Klosteres Sv. Pētera ev. lut. draudze – torņa apmetuma remonts un 
krāsošana Klosterē, Turlavas pagastā. EUR 1320,12.
SIA „Madana ST” – būvgaldniecības restaurācijas darbi ēkas fasādei 
pret 1905. gada ielu, krāsošana ar lineļļas krāsām 1/3 daļa 1905. gada 
ielā 1. EUR 1173,80.
Vēsma Vīcupa – būvgaldniecības restaurācijas darbi ēkas fasādei pret 
1905. gada ielu 2/3 daļas un gala fasādei 1905. gada iela 1. EUR 2719,50.
Jānis Ivanovskis – jumta seguma renovācija Skrundas ielā 10. EUR 5000.
SIA „Bangert’s” – logu restaurācija un trūkstošo izgatavošana ēkai Lie-
pājas ielā 3A, Kuldīgā. EUR 5000.
Ārija Multiņa – logu vērtņu nomaiņa Raiņa ielā 8 – 4. EUR 127,05.
Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu draudze – lietusūdens kanalizā-
cijas ierīkošana, pamatu labošana Raiņa ielā 6a. EUR 10 000.

Konkurss novada daudzdzīvokļu 
māju un pagalmu labiekārtošanai

Seminārs par darba 
tiesiskajām attiecībām

Kuldīgas novada pašvaldība
pārdod

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
automašīnu „Mazda 6”.

„Mazda 6” ir vieglā pasažieru automašīna, izlaiduma gads – 2005., 
šasijas nr. JMZGG128261622541, valsts numurs FS2375, 

nobraukums 207 704 km.
Kustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 3000, 

drošības nauda – 10% no izsoles sākumcenas – EUR 300, 
reģistrācijas maksa – EUR 15, izsoles solis – EUR 100.

Izsole notiks Kuldīgas novada Domes Mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā, 2015. gada 16. februārī plkst. 13.00. 

Dalībnieku reģistrācija no sludinājumu publicēšanas 
līdz 2015. gada 16. februāra plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par automašīnu var saņemt 
Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā Baznīcas ielā 1, 

Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63323738, 26459091, 
e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

Kuldīgas lepnums – kapela 
„Rumbas kvartets” izdevis 
pirmo albumu „Kur esi tu”.

Albuma atvēršanas svētkos 
bija sabraukuši fani no dažādām 
Latvijas pilsētām. Pasākumā gru-
pa – solists un akordeonists Artis 
Šimpermanis, bundzinieks Varlijs 
Štromans, Guntis Stucers – tuba 
un Rolands Stucers – eifonija – 
ar skaistām melodijām priecēja 
aptuveni 100 viesus, kuri mūzikas 
ritmā pat cēlās kājās un dziedāja 
līdzi. Kuldīgas novada pašvaldības 
kultūras nodaļas vadītāja Dace 
Reinkopa atzina, ka „atmosfēra 
pasākumā bija ļoti sirsnīga un 
draudzīga. Varēja just savstarpēju 
mīlestību starp muzikantiem un 
tiem, kas bija atnākuši”.

Albumā apkopotas gan sen 
aizmirstas melodijas, gan pašu 
radītas dziesmas.

Grupa veiksmīgi darbojas jau 
pusotru gadu – izdots videoklips 
albuma tituldziesmai, izcīnīta 
2. vieta Latvijas šlāgeraptaujā, 
priecēti klausītāji daudzos novada 

Ēnu diena arī Domē
Kuldīgas novada Dome arī šogad piedalīsies karjeras izglītības akcijā 
„Ēnu diena”, kas notiks 11. februārī. 

Ēnu dienas akcijā kā „ēnu devējs” var piedalīties jebkurš uzņēmums, 
organizācija vai institūcija, bet par darbinieka „ēnu” var kļūt ikviens 1. – 
12. klases skolēns.

Skolēniem, kuri vēlas ēnot Domes darbiniekus, kā arī priekšsēdētāju Ingu 
Bērziņu, vietniekus Viktoru Gotfridsonu un Aleksandru Langi, izpilddirek-
tori Ilzi Dambīti-Dambergu, jāpiesakās pa tālruni 63350100.

Svētki „Rumbas kvartetam”, 
svētki Kuldīgai

pasākumos – spēlēts Zilā karoga 
pacelšanas svētkos Mārtiņsalā, 
šova „Garšas mednieki” filmē-
šanas laikā, „Dzīru” lielkoncertā 
„Vinila valdzinājums” muzicēts 
kopā ar maestro Raimondu Pau-
lu, Hanzas dienās Lībekā veidoti 

kopīgi priekšnesumi ar deju kopu 
„Bandava”, radīta lustīga gaisotne 
Tautas mākslas svētkos Vārmē. 

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Arhīva foto

Kuldīgas šlāgergrupa „Rumbas kvartets” izdevis pirmo albumu.
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Kuldīgas novada Dzimtsarakstu 
nodaļa apkopojusi ziņas par pa-
gājušajā gadā noslēgtajām lau-
lībām, dzimušajiem bērniņiem 
un populārākajiem vārdiem, 
kurus vecāki izvēlējušies saviem 
mazuļiem.

jaundzimušo vairāk
Nodaļā reģistrēts 261 jaundzi-

mušais, un tas ir par 26 vairāk 
nekā 2013. gadā un par 42 vairāk 
nekā 2012. gadā. Pagājušajā gadā 
Kuldīgas novadā vairāk piedzimuši 
zēni – 153, meitenes – 108. No 
261 reģistrētā mazuļa 97 vecāki ir 
laulāti, 143 bērnu vecākiem nav 
reģistrēta laulība, bet 21 bērniņu 
māmiņas reģistrējušas vienas un 
dokumentos nav ieraksta par tēvu. 
107 jaundzimušie ir pirmie bērni 
ģimenē, 104 – otrie, 30 – trešie, 
9 – ceturtie, 8 – piektie, 2 – sestie 
un viens ir septītais bērns ģimenē.

Pagājušajā gadā Kuldīgas novadā 
piedzimuši arī trīs dvīņu pāri – mā-
siņas Ance un Anna, brālīši Olafs un 
Silvestrs, Ralfs un Ričards.

Populārākais vārds meitenēm 
pērn: Emīlija (6), Evelīna (4), 
Marta (4), Katrīna (4), savukārt 
zēniem – Kristaps (6), Ernests (5), 
Adrians (5), Olivers (5), Kārlis (4), 
Ralfs (4), Gustavs (4), Rihards (4), 
Emīls (4), Artūrs (4) un Roberts 
(4). Par savdabīgiem var uzskatīt 
vārdus Melika un Ellena meitenēm 
un Arons, Samuēls, Rajens, Rainers, 
Brendons un Amadejs zēniem.

Izvēlēti arī dubultvārdi: Rebeka 
Marija, Guste Luīze, Sofija Lote, 
Nikola Gabriela, Milēna Esmeral-
da, Katrīna Samanta, Sarma Viola, 
Linda Gabriela, Beāta Ella, Māra 
Selma, Amēlija Učeči, Marta Alek-
sandra meitenēm un Braeins Džejs, 
Martins Niks, Renārs Dainis, Arno 

Grāmatas „Kuldīga. Arhitektūra un pil-
sētbūvniecība” eksemplārs ir iekļauts ASV 
Kongresa bibliotēkas (Library of Congress) 
krājumā, kur speciālisti grāmatu ir novērtē-
juši ļoti atzinīgi. 

Kongresa bibliotēkas Eiropas nodaļas vadī-
tājs Grants G.Harris atzīst, ka viņš ir bijis ļoti 
priecīgs, saņemot šo unikālo darbu. Pateicības 
vēstulē viņš norāda, ka pirms tam vēl nav redzējis 
tik labi ilustrētu izdevumu ar krāsainajiem karšu 
atvērumiem.  Grāmatai īpašu vērtību piešķir tās 
divvalodība, tulkojums ir ļoti kvalitatīvs, viegli 
lasāms un uztverams. Tā ir multidisciplināra 
grāmata, kas sevī ietver vēstures pārskatu par 
Kuldīgas vēsturisko arhitektūru un pilsētvidi, 
tajā pašā laikā tas nav sauss stāstījums – teksts 
ir interesants un saistošs. Viņš izsaka pateicību 
visiem, kas iesaistījušies grāmatas veidošanā: 
„Esmu priecīgs, ka šo darbu varu pievienot mūsu 
bibliotēkas krājumam. Augsti novērtēju to, ka 
palīdzat papildināt lielāko bibliotēkas krājumu 
pasaulē, īpaši ar latviešu darbiem, kas, manuprāt, 
ir lielākais krājums ārpus Latvijas.”

Kā zināms, 2014. gada 7. februārī notika 

grāmatas „Kuldīga. Arhitektūra un pilsētbūv-
niecība” atvēršanas svētki. 

Pēc Kuldīgas novada pašvaldības iniciatīvas 
divu gadu garumā veikts pamatīgs izpētes darbs, 
kas slāni pa slānim atklāj Kuldīgas vecpilsētas 
vērtības arheoloģijā, arhitektūrā, pilsētbūvnie-
cībā.

Grāmata „Kuldīga. Arhitektūra un pilsēt-
būvniecība” sniedz vērtīgu ieguldījumu ne tikai 
Kuldīgas, bet arī visas Latvijas kultūras bagātību 
apzināšanā un popularizēšanā. Tajā apkopota 
informācija par Kuldīgas arhitektūru dažādos 
laika posmos, kā arī izstrādāti priekšlikumi 
pilsētas arhitektūras attīstībai nākotnē, iekļaujot 
arī arhitektu un vēstures speciālistu viedokļus.

Kongresa bibliotēka ir ASV nacionālā bib-
liotēka, vecākā federālā kultūras institūcija visā 
valstī. Tā atrodas trīs ēkās Vašingtonā. Kongresa 
bibliotēka ir lielākā bibliotēka pasaulē pēc grā-
matu skaita un plauktu lieluma. Tā tika uzbūvēta 
1800. gadā Kongresa vajadzībām. Pašlaik bib-
liotēkā ir 147 miljoni vienību.

EDUARDA DAMBERGA, 
sabiedrisko attiecību speciālista teksts un foto

Kooperatīvam „Kuldīgas labumi” gads 
sākās ar ievērības cienīgu pasākumu – 
dalību no 16. līdz 25. janvārim Berlīnes 
starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecī-
bas un dārzkopības izstādē „Zaļā nedēļa”.

Kooperatīvs tika pārstāvēts ar plašu pro-
dukcijas klāstu – sukādēm, sīrupiem, mājas 
cepumiem, ābolu čipsiem, dažāda veida medu. 
Valda Šulca saimniecība piedāvāja dzērveņu 
un cidoniju sukādes, kā arī cidoniju, dzērveņu, 
rabarberu, jāņogu un pīlādžu sīrupu. Mājražo-
tāja Baiba Cine uz Vāciju sūtīja bezē cepumus 
ar dzērvenēm un starptautiskajā izstādē „Riga 
Food” godalgotos riekstu – dzērveņu cepumus. 
SIA „Garšu fabrika” piedalījās ar inovatīvo 
produktu – ābolu čipsiem. Maijas Simanovičas 
saimniecība piedāvāja pašaudzēto smiltsērkš-
ķu sīrupus, bet Dace Vilsone –  gan tīru medu, 
gan arī riekstus un dzērvenes medū. Savukārt 

ZS „Baļļas” piedāvājumā bija āboliņu un meža 
ziedu medus, kā arī veselīgie ziedputekšņi un 
bišu maize.

Izstādē klātienē kooperatīvu prezentēja 
„Kuldīgas attīstības aģentūras” projektu spe-
ciāliste Līga Raituma un „Kuldīgas labumu” 
valdes priekšsēdētāja Elīna Voika.

Lauksaimniecības pakalpojumu koopera-
tīvā sabiedrība „Kuldīgas labumi” dibināta 
2014. gada 19. februārī, lai veicinātu Kuldīgas 
novada mājražotājus un amatniekus ražot un 
radīt preci ne tikai savam priekam, bet arī 
biznesam. Pirmajā darbības gadā kooperatīvs 
ir piedalījies dažādos pasākumos – tirdziņos, 
akcijās un stendos, krājot pieredzi turpmākajai 
darbībai.

EDUARDS DAMBERGS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

DAIGAS MELLERES foto

Palielinās jaundzimušo un laulību skaits

Tālrīts, Niks Martins, Pauls Aleksis, 
Daniels Ernests, Kristians Olivers, 
Roberts Dominiks zēniem.

Pieaug reģistrēto 
laulību skaits
Pagājušajā gadā nodaļā ģimeni ir 

nodibinājuši 204 pāri. Tas ir par 32 
laulībām vairāk nekā 2013. gadā un par 
13 vairāk nekā 2012. gadā. 2014. gadā 
Dzimtsarakstu nodaļā „jā” vārds teikts 
162 reizes, baznīcā – 42. Jaunākajai 
līgavai bija 16 gadu, līgavainim – 20. 
Novadā laulību ar Latvijas pilsoņiem 
noslēguši septiņi ārzemnieki.

Atgādinām, ka iesniegums un 

citi dokumenti laulības noslēgšanai 
jāiesniedz Dzimtsarakstu nodaļā arī 
tad, ja ceremonija paredzēta baz-
nīcā. Par dokumentu pārbaudi tiek 
izsniegta izziņa, kuru var iesniegt 
garīdzniekam vai citai dzimtsarakstu 
iestādei, ja laulība tiek slēgta citur.

Sveic skaistajos 
kopdzīves gados
Atsaucoties Kuldīgas novada 

pašvaldības lēmumam godināt un 
finansiāli sveikt Kuldīgas novada 
ģimenes, kuras svin kopdzīves 50, 55, 
60, 65 un 70 gadu kāzu jubilejas, 2014. 
gadā Kuldīgas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā pieteicās 27 ģimenes, pagasta 
pārvaldēs – desmit. Par savām Zelta 
kāzām ziņu deva 19 ģimenes, 55 gadu 
kāzu jubileju svinēja 9, 60 gadu – 7 un 
65 gadu jubileju – 2 ģimenes. Daudzi 
Kuldīgā dzīvojošie jubilāri ieradās uz 
pieņemšanu pie Domes priekšsēdētā-
jas Ingas Bērziņas. Citi priekšsēdētāju 
sagaidīja mājās, bet bija arī ģimenes, 
kas ieradās Dzimtsarakstu nodaļā.

Arī 2015. gadā Kuldīgas nova-
da ģimenes, tuvojoties ievērojamai 
kāzu gadadienai, aicinātas informēt 
Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekus vai 
pagastu pārvalžu vadītājus par šādu no-
tikumu ģimenē, lai vienotos par veidu, 
kādā novada Dome sveiks gaviļniekus.

Demogrāfiskā bilance 
negatīva
Diemžēl demogrāfiskā bilance 

joprojām ir negatīva. 2014. gadā 
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 354 aizsaulē aizgā-
jušie – 183 sievietes un 175  vīrieši.

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas pieņemšanas laiki ir pirm-
dienās no 15.00 līdz 18.00, otrdienās, 
ceturtdienās un piektdienās no 8.00 
līdz 12.00 un trešdienās no 13.00 līdz 
17.00. Informācija pa tālr. 63323845, 
mob. tālr.27020765; 27020938.

ILONA ĶESTERE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

EDUARDA DAMBERGA foto

13. janvārī Kuldīgas novada Domē sveica 25 jaundzimušos – 10 meitenītes un 15 puisīšus, kuri reģistrēti pērn no 1. novembra līdz 14. decembrim.

Kuldīgas grāmata
gūst atzinību ASV

Kongresa bibliotēka (Library 
of Congress) ASV priecājas 
par iespēju krājumā iekļaut 
grāmatu „Kuldīga. Arhitektūra 
un pilsētbūvniecība”.

Izstādē Berlīnē piedāvā 
kuldīdznieku produkciju

 Kuldīgas attīstības aģentūras speciāliste Līga Raituma (no kreisās) un „Kuldīga labumu” valdes 
priekšsēdētāja Elīna Voika  pārstāvēja Kuldīgas mājražotāju produkciju izstādē Berlīnē.



Skatītāju favorīte Aiga Grabuste arī šogad 
tāllēkšanā izcīnīja 1. vietu.
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Veiksmīgi beigušās piektās starptautiskās 
sacensības „Kuldīgas Katrīnas kauss”, 
kurās dalībnieki pārspēja piecus rekor-
dus, savukārt skatītāji pārpildīja manēžas 
tribīnes.

Dalībnieki sacentās 60 m skrējienā, 60 m/b 
skrējienā, tāllēkšanā, kārtslēkšanā, 300 m skrē-
jienā un 1000 m skrējienā.

Pārspēts tika Latvijas rekords 300 m skrējienā 
telpās sievietēm, tas izdevās Guntai Latiše-
vai-Čudarei (rezultāts 38,06). Kopš 1970. gada 
rekords šajā disciplīnā piederējis Intai Kļimovi-
čai. 2. vietu izcīnīja latviete Aleksandra Koblence 
(rezultāts 39,88), savukārt 3. vietā – lietuviete 
Eva Misiunaite ar rezultātu 39,99. Vīriešu kon-
kurencē nepārspēts palika latvietis Jānis Baltušs 
(rezultāts 34,67), 2. vietā atstājot sportistu no 
Baltkrievijas Aliaksandru Krasouski (34,74). 
3. vietā – ukrainis Daņilo Daņilenko (35,04).

Katrīnas kausa un Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžas rekordus pārspēja arī Renārs Stepiņš 
(1000 m skrējienā vīriešiem) ar rezultātu 2:23,30, 
ļoti spraigā konkurencē 2. vietā atstājot latvieti 
Paulu Ārentu (rezultāts – 2:24,54), bet 3. vietā 
palika dalībnieks no Ungārijas Matias Tuloks 
(2:26,96). Sieviešu konkurencē ievērojami 
pārāka pār konkurentēm bija lietuviete Egle 
Baļčiunaite (rezultāts 2:44,45). 2. vietā palika 
Katsiarina Šabana no Baltkrievijas (2:47,92), bet 
3. vietā – latviete Jelena Ābele (2:49,48).

60 m skrējienā starp sievietēm labākā iz-
rādījās lietuviete Līna Grinčikaite (7,44), 2. 
vietā – Mārja Kaleva no Igaunijas (7,54), bet 
3. vietā – Aleksandra Antonova no Krievijas 

(7,58). Starp vīriešiem uzvaru izcīnīja Aidans 
Sijers no Lielbritānijas (6,83). 2. vietā tautietis 
Konfidence Lavsons (6,84). 3. vietā – lietuvietis 
Kostas Skrabulis (6,96).

Jauni Kuldīgas vieglatlētikas manēžas rekordi 
sasniegti arī 60 m barjerskrējienā. Sieviešu kon-
kurencē to uzstādīja Ņina Morozova no Krievijas 
(rezultāts 8,22), 2. vietā – krieviete Aleksandra 
Antonova ar rezultātu 8,365, bet 3. vietā – lie-
tuviete Sonata Tomasaitie, atpaliekot vien ar 
niecīgu laika  starpību, rezultāts – 8,367. Vīriešu 
konkurencē par līderi kļuva Filips Šohanovs no 
Krievijas (7,83), laužot rekordus. 2. vietā – un-
gārs Daniels Kiss (7,93), bet 3. vietā – azerbai-
džānis Rahibs Mammadovs (7,95).

Nedalītas simpātijas manēžā tika Latvijas 
tāllēkšanas favorītiem Elvijam Misānam un 
Aigai Grabustei. Viņiem „Kuldīgas Katrīnas 
kausā” izdevies izpildīt Eiropas vieglatlētikas 
čempionāta telpās normatīvus. A.Grabuste 
sasniedza 6,44 m. 2. vieta Natālijai Mezenovai 
no Krievijas (5,86 m.), bet 3. – latvietei Madarai 
Apinei (5,68 m). E.Misāns palika nepārspēts ar 
rezultātu 7,97 m, aiz sevis atstājot Bredliju Pika-
pu no Lielbritānijas ar rezultātu 7,49 m, 3. vietā – 
Ezekiels Evulo (Lielbritānija) ar rezultātu 7,33 m.

Veiksmīgi starti arī kārtslēcējam Marekam 
Ārentam, viņš sacensībās uzvarēja ar rezultātu 
5,40 m. 2. vietā – baltkrievs Dzmitrijs Hačuks 
(4,95 m), bet 3. vietā Tomas Keri no Ungārijas 
(4,95). Starp sievietēm spēcīgākā bija Ildze 
Bortaščenoka (2,75 m), 2. vietā – Anete Jete Me-
iere (2,45 m), bet 3. vietā – Viktorija Semeņuka 
(2,25 m). Visas dalībnieces no Latvijas.

1. – 3. vietu ieguvēji tika apbalvoti ar kausiem, 
sponsoru balvām un naudas balvām (EUR 150, 
100, 50).

Sacensībās piedalījās dalībnieki no 12 pa-
saules valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas, Itālijas, 
Somijas, Grieķijas, Azerbaidžānas, Nīderlandes 
un Lielbritānijas.

„Kuldīgas Katrīnas kausu” jau tradicionāli 
ievadīja mazo bērnu skrējiens. Tajā šogad pie-
dalījās 36 zēni un meitenes, kuri treneres Ievas 
Skurules vadībā šim pasākumam gatavojās 
vairākas nedēļas.

Vieglatlētikas manēžas skatītāju tribīnes bija 
pārpildītas. Latvijas Vieglatlētikas savienības 
komunikācijas vadītāja Ieva Bļusina pastāstīja: 
„Pilnās tribīnes norāda uz sacensību atpazīs-
tamību. Vēl viens nozīmīgs faktors ir ārvalstu 
sportistu dalība. Ņemot vērā, ka Kuldīgā startēja 
sportisti no 12 valstīm, jāsecina, ka sacensību 
līmenis ir diezgan augsts. Te tika sasniegti jauni 
personīgie, Latvijas un „Katrīnas kausa” rekordi, 
par to liels prieks. Kuldīdznieki ir spēruši lielus 
soļus uz priekšu sacensību organizēšanā, tāpēc 
arī Latvijas Vieglatlētikas savienība ir novēr-
tējusi Kuldīgas novada pašvaldību kā vienu 
no labākajiem sacensību organizētājiem 2014. 
gada sezonā.”

Paldies sacensību sponsoriem: SIA „Ama-
zone”, SIA „Agrotehnika”, SIA „Vēvers”, SIA 
„Elvi”, SIA „Pretpils”, SIA „Rietumu nafta”, SIA 
„MK Mežs”, SIA „Baloži & CO”. Atbalstītājiem: 
NIKE, sporta preču veikalam „Sportland”, SIA 
„Puratos Latvija”, „Vichy”, „Skrīveru saldu-

Katrīnas kausi izcīnīti, rekordi pārspēti

1000 m sieviešu skrējienā 1. vietu izcīnīja lietuviete Egle Balčiunaite (nr. 109), 2. vietu – 
sportiste no Baltkrievijas Katsiarina šabana (nr. 166), bet 3. vietā latviete jelena ābele (nr. 13).

Renārs Stepiņš (vidū) laboja Kuldīgas halles 1000 m skrējiena rekordu, 
2. vietā Pauls ārens (pa kreisi), 3. vietā ungārs Matias Tuloks.

Elvijs Misāns tāllēkšanā 
izpildīja Eiropas telpu čempionāta līdzdalības normatīvus un 

sacensībās ieguva 1. vietu.

Gunta Latiševa-Čudare 300 m skrējienā uzstādīja visiespaidīgāko 
rezultātu, pārspējot 1970. gada Latvijas rekordu.

Kārtslēkšanā pārliecinošs sniegums 
bija latvietim Marekam ārentam, iegūstot 1. vietu 

ar rezultātu 5,40 m.

miem”. Organizatoriem: Kuldīgas novada 
Domei, Kuldīgas novada sporta skolai, sporta 
klubam „Katrīna”, Latvijas Vieglatlētikas savie-
nībai, Europen Athletic Promotion.

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

jURA BĒRZIŅA SOMA foto
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20. janvārī, plīvojot sarkanbaltsarka-
najam karogam, iedzīvotāji pulcējās 
Pilsētas dārzā, lai pieminētu 1991. gada 
barikāžu dalībniekus, kas stājās plecu 
pie pleca, lai nosargātu pavisam nesen 
atzīto Latvijas neatkarību no Krievijas 
agresijas.  

Sildoties pie ugunskura, dzerot siltu zāļu 
tēju, ēdot zupu, atnākušie klausījās mācītāja 
Mārtiņa Burkes-Burkevica uzrunā, atmiņu 
stāstos no barikāžu dalībniekiem un folkloras 
kopas „Suitu vīri” dziesmās, kas rādīja īpašu 
pasākuma noskaņu. Ar dzeju uzstājās Bērnu 
un jauniešu centra teātra studijas jaunieši.

M.Burke-Burkevics aicināja novērtēt to, 
ka dzīvojam brīvā un neatkarīgā valstī, viņš 
uzsvēra, ka tā ir vērtība, pie kuras mums 
jāturas ar visu spēku.  

Aleksandrs Lange klātesošajiem stāstīja 
savas atmiņas. Viņš šo laiku labi atceras, jo 

pats Kuldīgā organizēja tehniku, sakarus un 
dežūras pie barikādēm, kas bija nepārtrauktas 
visu diennakti.

Savukārt Zemessardzes 45. nodrošināju-
ma bataljona veterānu apvienības priekšnieks 
Laimonis Beņislauskis aicināja jauniešus 
neaizmirst vērtības, kas izcīnītas smagās 
cīņās. Tieši jaunieši ir tie, kas šīs atmiņas 
nesīs tālāk, un no viņiem ir atkarīgs, vai pēc 
desmit un divdesmit gadiem tiks organizēti 
šādi pasākumi un pieminēti tie, kas pirms 24 
gadiem stāvēja uz barikādēm, lai nosargātu 
Latvijas neatkarību.

Atceres pasākumu organizēja Kuldīgas 
novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā 
ar Kuldīgas Zemessardzes 45. nodrošinājuma 
bataljonu, Kuldīgas novada muzeju, Kuldī-
gas novada pašvaldību.

EDUARDA DAMBERGA, sabiedrisko 
attiecību speciālista teksts un foto

Mūzikas skolas jubilejas 
koncerti

2015. gads E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolai ir lielās jubilejas gads – aprit 70 
gadi, un tam par godu izskanēs daudzi koncerti.

Skolas jubilejai veltīto koncertu ciklā būs iespēja tikties ar dažādu laiku skolas 
absolventiem.

31. janvārī 15.00 E.Vīgnera mūzikas skolas zālē koncertā uzstāsies Agra Dimante 
(Agra Liepiņa), kas 1975. gadā absolvēja klavieru klasi pie pedagoģes Martas Pēterso-
nes, un Arnolds Dimants (klavieres). Šobrīd abi ir Siguldas mūzikas skolas pedagogi. 
Koncertā piedalīsies arī 7. klavieru klases audzēkne Arta Elizabete Dimante un Lat-
vijas Nacionālās operas soliste un Mūzikas akadēmijas pedagoģe Aira Rūrāne (Aira 
Kuzmicka), kas 1986. gadā absolvēja kora klasi pie pedagoģes Marutas Rozītes. Ar 
viņu kopā uzstāsies meita Elza, kura ir Jāzepa Mediņa mūzikas skolas sagatavošanas 
klases audzēkne. Viņa spēlēs vijoli.

Savukārt 7. februārī 14.00 Mākslas namā satiksies skolas absolventi, kuri mācības 
turpina mūzikas vidusskolā un Mūzikas akadēmijā.

12. janvārī jau izskanēja pirmais koncerts „Atspulgi”, kuru veidoja skolas pūša-
minstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu uzstāšanās un pedagoģes Stellas 
Pavlovičas stāstījums.

Aicinām uz tikšanos skolas jubilejas koncertos!
VAIRA LEITE, E.Vīgnera mūzikas skolas skolotāja

Pelču pagasta bibliotēka saņē-
musi EIFL (Electronic Infor-
mation for Libraries) inovāciju 
balvu publiskajām bibliotēkām 
izglītības jomā par projektu 
bērniem „Mazā novadpētniecī-
bas skola”.

Pelču pagasta bibliotēka ir viena 
no četriem balvas saņēmējiem šajā 
kategorijā, pārējās trīs ir no Mek-
sikas, Kenijas un Moldovas. Bib-
liotēkai tiek piešķirts apbalvojums, 
sertifikāts un 1500 dolāri, kas tiks 
izlietoti, iegādājoties nepieciešamo 
tehniku novadpētniecības projektu 
turpināšanai.

Projektā pagasta bērni iepazinās 
ar Pelču pils vēsturi un leģendām, 
mācījās veidot animācijas filmiņas, 
zīmējot un režisējot tās – izvēloties 
skaņu efektus, akcentējot galvenos 
notikumus.

Šis ir veids, kā padarīt vēstures 
nostāstus un leģendas interesan-
tākas, sauso informāciju aizstājot 
ar sirsnīgiem bērnu zīmējumiem. 
Turklāt bērni jūtas svarīgi un novēr-
tēti, lepni par savu pagastu. Projektā 
iesaistīti aptuveni 20 bērni vecumā 
no 7 līdz 15 gadiem. Viņu darbu 
varēja vērot Pelču pils „vēstures 

Pelču speciālā internātpamatskola-attīs-
tības centrs aktīvi iesaistās starptautiskos 
projektos, lai skolēni ar speciālām vajadzī-
bām varētu apgūt arodu, iegūt vispārējās un 
profesionālās zināšanas un prasmes.

2013. gadā Pelču speciālās internātpamatsko-
las-attīstības centrs uzsāka divus projektus Mūž-
izglītības programmā – „We DO care children!” 
un Leonardo da Vinči programmā „Co Building 
a Good Guidance”, kas ir inovāciju pārneses 
projekts un vēl nebijis izaicinājums visam skolas 
kolektīvam.

Centra projekta partneri ir Eiropas arodskolas 
no Francijas, Nīderlandes, Rumānijas, Šveices 
un Itālijas. Centrs ir viena no trim skolām, kurā 
arodu apgūst skolēni ar speciālām vajadzībām. 
Projekta mērķis ir uzlabot skolēnu motivāciju 
apgūt izvēlēto profesiju, pastiprināt atbildību par 
savu personisko izaugsmi un labklājību, sniegt 
zināšanas un iemaņas, kas ļaus ātrāk un efektīgāk 
pielāgoties izmaiņām nodarbinātības struktūrā un 
darba tirgū kopumā.

Projektā ar lielu atsaucību un azartu arodizglī-
tības programmu skolēni sagatavoja videofilmas 

un prezentācijas par pavāra palīga, galdnieka 
palīga un mežstrādnieka profesiju, ko var apgūt 
mūsu skolā. Materiālus arodnedēļā demonstrēja 
visiem Pelču speciālās internātpamatskolas-attīs-
tības centra skolas audzēkņiem un pedagogiem. 
Par interesantāko prezentāciju un patstāvīgāko 
darbu atzina 2. kursa pavāra palīgu sagatavoto 
materiālu, kas tika izvirzīts starptautiskajam 
konkursam Nīderlandē.

Projekta gaitā skolotājas Zane Kapitanova 
un Līga Pakalne piedalījās mobilitātē Rumānijā, 
kurā apguva interaktīvās darba metodes izvēlētās 
profesijas prezentēšanā ar dažādiem paņēmieniem 
– videomateriālu sagatavošanu, plakātiem, uzska-
tes materiāliem, improvizāciju teātri. Atgriežoties 
Latvijā, tika organizētas apmācības Pelču speciālās 
internātpamatskolas-attīstības centra skolotājiem 
un skolēniem, bet rudens brīvdienās notika semi-
nārs-praktikums, kurā šo metodi apguva citi skolo-
tāji. Seminārā- praktikumā projekta vadītāja Iveta 
Diržininka informēja dalībniekus par paveikto un 
prezentēja mūsu un partneru paveikto īsfilmās par 
dažādām profesijām. 

Šobrīd skolēni gatavo scenārijus jauniem 
videostāstiem par savu profesiju, lai varētu 

Laba sirds ir visa sākums
Labdarības pasākumā „Eņģeļi pār Latviju” Rendas pagasta kultūras namā 

un Usmas baznīcā pērnā gada nogalē kopā saziedoti EUR 510,88.
Ziedot.lv un Rendas kultūras nams saka lielu paldies visiem, kuri 2014. gada nogalē  

jau ceturto  gadu  piedalījās Rendas  kultūras nama  rīkotajā   labdarības koncertā, 
kura mērķis ir vākt naudu  Latvijas slimajiem bērniņiem, lai viņi kļūtu veselāki un 
piepildītu sapni – dzīvot. Tādējādi novads ir to ziedotāju vidū, kuri palīdzēja kādam 
no  79 bērniņiem. No 2011. līdz 2014. gadam kopā saziedots EUR 2427,80.

Uz tikšanos šogad 12. decembrī Rendā – jau 5. labdarības koncertā „Eņģeļi pār 
Latviju”!

DACE PUšĪLOVA, Rendas kultūras darba organizatore

Plīvojot karogam un degot ugunskuriem,
piemin barikāžu dalībniekus

jaunieši kuplā pulkā piedalījās Barikāžu aizstāvju atceres pasākumā Kuldīgas Pilsētas dārzā.

Aktīvi iesaistās starptautiskos projektos

Skolotājas Zane Kapitanova un Līga Pakalne skolotājiem prezentēja Rumānijā 
apgūtās interaktīvās darba metodes.

piedalīties konkursā starp projekta da-
lībvalstīm, kas tiek plānots 2015. gada 
pavasarī.

IVETAS DIRŽININKAS, Pelču speciālās
 internātpamatskolas-attīstības centra 

direktores vietnieces teksts un foto

Pelču bibliotēka saņēmusi 
inovāciju balvu

Pelču pagasta bibliotēka ir viena no četrām, kas saņēmusi inovāci-
ju balvu par projektu bērniem.

kinoteātrī” Leģendu naktī Pelču pilī, kā arī digitālajā izstādē 
bibliotēkā „Pelču pagasta bērnu ieguldījums pagasta novadpēt-
niecības popularizēšanā” novembrī.

Skatītājiem filmiņas ļoti patika, daudzi ir izteikuši atzinību un 
prieku par bērnu veikumu. Šobrīd iespējams apskatīt divas filmi-
ņas – „Kā cēla Pelču pili” un „Kāpēc Pelču pilij melni dakstiņi”, 
pabeigta arī filmiņa par Pelču pils Balto dāmu, sagatavošanā ir 
nostāsts „Baisais notikumu Pelču pils atklāšanas ballē”. Vēl ir 
daudz nostāstu un leģendu, tāpēc darbs tiks turpināts.

Milzīgs prieks un gandarījums par šo sasniegumu, un  sirsnīgs 
paldies arī projekta dalībniekiem – vienmēr atsaucīgajiem, zināt-
kārajiem un talantīgajiem Pelču bērniem!

DAINA GIRVAITE, 
Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja

Publicitātes foto
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2015. gada 29. janvāris

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, kurā noteikts, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, 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

Pašvaldības saistošajos noteikumos ir noteikts konkrēts ienākumu līmenis, kuru nepārsniedzot, Kuldīgas novadā par maznodrošinātu atzīstamas ģimenes (personas) –  ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes 
loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 221 –  ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni; ģimenēm (personām), kurās visi ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai invalīdi; EUR 185 –  ģimenēm 
(personām), kas nav noteiktas iepriekš. 

Lai nodrošinātu to, ka, mainoties valstī noteiktajai minimālajai algai un līdz ar to pieaugot izdevumiem par dažādiem pakalpojumiem, mainītos  pašvaldības domes noteiktais ienākumu līmenis maznodrošinātas 
ģimenes (personas) noteikšanai, lietderīgi to piesaistīt valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai, nosakot kā procentuālu lielumu no tās.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsta izmaksa tiek veikta no pašvaldības budžeta, katru gadu iepriekšējā gada līmenī tā tiek paredzēta Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” un pagastu pārvalžu budžetos. Nepieciešams palielināt 
budžetu,  jo ģimeņu –  pabalstu saņēmēju skaits 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.

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 saisto-
šajos noteikumos nr. 2013/4 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā” šādus grozījumus:

Izteikt noteikumu 2.1. punktu šādā redakcijā: 
„2.1. 70% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša 

darba algas –  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. 65% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba al-
gas – ģimenēm (personām), kas nav noteiktas saistošo noteikumu 2.1. apakšpunktā.”

Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības bezmaksas informatīvajā 
izdevumā „Kuldīgas Novada Vēstis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas.

Saistošie noteikumi nr. 2014/15 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr. 2013/4 
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksts

Sestdien, 7. februārī, no 11.00 līdz 
13.00 (ātrumposms „Kuldīga 1” 
plkst. 12.05) un no 17.00 līdz 18.00 
(ātrumposms „Kuldīga 2” plkst. 
17.00) Īvandes pagastā (vecā suitu 
ceļa un ceļa uz Īvandes dzirnavām 
krustojumā) darbosies Kuldīgas 
skatupunkts.

Kuldīga līdzjutējiem piedāvās sasil-
dīties fanu teltī, fotografēties pie milzu 
sniegavīra un izlocīt kājas kopā ar „Ne-
bēdnīgo klaunu orķestri”. Paredzēti arī 
vēl citi pārsteigumi. Nāciet, brauciet un 
skatieties!

Rallija organizatori atgādina, ka labie-
kārtotajos skatupunktos līdzjutēju ērtī-
bām tiks kurināti ugunskuri, būs pieejami 
silti dzērieni un uzkodas, skanēs rallija 
radio un tiks nodrošinātas labierīcības.

Piekļūšana Kuldīgas skatupunktam 
Īvandes pagastā no Kuldīgas caur Upī-
tēm.

Sacensību norises nodrošināšanai no 
plkst. 10.05 līdz 14.05 un no plkst. 15.00 
līdz 19.00 tiks slēgti autoceļi: Kaparāji 
– Burtnieki – Ezerkukšas – Kauliņi – 
Kažoki – Apšenieki – Ģeri – Celmiņi – 
Mežbrūveri (caur Mežsarglīdumu pusi) 
– Plāņi – Upītes kalte – Induļi. Kopējais 
slēgtā posma garums: 37,89 km.

Ar tirdzniecībā nopērkamajām ieejas 
kartēm par EUR 25 drīkst apmeklēt visus 
„Rally Liepāja” ātrumposmus, kas notiks 
Kuldīgas un Liepājas apkārtnes ceļos. 

FIA rallija fani tiekas Kuldīgas skatupunktā!

Iegādājoties ieejas karti, komplektā saņemsiet 
arī skatītāja drošības informācijas bukletu, lenti 
un rallija uzlīmi.

„Rally Liepāja” laikā pie ieejas ātrumposmā 
varēs iegādāties tikai viena veida vienreizēju 

ieejas biļeti atsevišķam ātrumposmam, šāda 
biļete maksās EUR 12.

Ātrumposmus bez maksas varēs vērot bērni 
līdz 10 gadu vecumam un invalīdi, kuriem pie 
ieejas ātrumposmā biļešu kontrolierim būs jāuz-

rāda apliecība. Pensionāri tūrisma informācijas 
centros, iegādājoties vienu ieejas karti un uzrā-
dot apliecību, saņems 10% atlaidi. 

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

1.II 10.00 Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā D2 grupā meitenēm; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
1.II 13.00 „Schenker” līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – RTU/„Robežsardze”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
1.II 16.00 LČ volejbolā 1. līgā vīriešiem: Kuldīgas NSS – VK „Balvi”; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
1.II 18.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā: 1. līgā Kuldīga – Madona; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
3.II 10.00 Kurzemes novadu skolu sacensības futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
6.II 19.00 Kuldīgas novada „Jaunatnes sporta laureāts 2014”; klubs „Poligons”, Virkas iela 15, Kuldīga
6.II 20.00 Rietumu līgas čempionāts basketbolā vīriešiem: Kuldīgas „Hercogs” – Tukums; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
7.II 10.00 Latvijas čempionāts florbolā U-16; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
7.II 10.00 Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā B1 grupā zēniem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
7.II 15.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes 25, Kuldīga
8.II 10.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem 1. divīzijā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
8.II 10.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
8.II 14.00 LČ volejbolā 1. līgā vīriešiem: Kuldīgas NSS – Rēzeknes nov.; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
10.II 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības sportā vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
10.II 20.20 Kurzemes telpu futbola līga: Kuldīgas NSS/FC „Nikers” – FK „Nīca”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.II 10.00 Boccia kauss; KNSS sporta nams; Virkas iela 13, Kuldīga
14.II 10.00 Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā B1 grupā meitenēm; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.II 14.00 Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-18,U-20; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
14.II 17.00 „Schenker” līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – TTU; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.II 17.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem 1. divīzijā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
15.II 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
15.II 11.00 Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-18,U-20; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga



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 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

2015. gada 29. janvāris

Kuldīgas novads tradicionāli 
gadu iesāk ar starptautiskām sa-
censībām vieglatlētikā „Kuldīgas 
Katrīnas kausu”. Šogad šīm sa-
censībām raksturīgs bija skaitlis 
„pieci” – sacensības notika piekto 
reizi, „Katrīnas kausu” rekordi 
tika laboti piecās disciplīnās. 
Dalībnieki startēja 12 disciplī-
nās, un ikvienā bija sava intriga, 
sava „rozīnīte”. Šogad sacensībās 
piedalījās sportisti no 12 valstīm. 
Īpaši jāpiemin 300 m skrējiena 
uzvarētājas Guntas Latiševas-Ču-
dares iespētais – viņa sasniedza 
jaunu Latvijas rekordu – 38,06, 
kas telpās nebija pārspēts no 
1970. gada.

Liels paldies visiem skatītājiem 
un līdzjutējiem par sportistiem 
sniegto atbalstu, viņi pēc sacensī-
bām atzina, ka Kuldīgas manēžā 
ir paši labākie līdzjutēji! Gaidīsim 
vēl vairāk sporta fanu nākamā gada 
janvārī – jau sestajās „Kuldīgas 
Katrīnas kausa” sacensībās.

Ar priecīgu ziņu šis gads iesā-
cies mūsu novada slēpotājiem – no 
janvāra Kuldīgas novada sporta 
skolas kompleksā (Kalna ielā 6) 
darbojas distanču slēpošanas no-
mas punkts. Projekts tapa ar Lau-
ka atbalsta dienesta „Leader” 
programmas atbalstu un Kuldīgas 
novada pašvaldības līdzfinansē-
jumu. Nomas punktā ir pieejams 
pilns ekipējums – slēpes, nūjas 
un zābaki.

Ļoti aktīvi gads ir iesācies 
mūsu sporta spēļu komandām, teju 
katru nedēļas nogali varam aktīvi 
atbalstīt Kuldīgas komandas, kuras 
ar dažādām sekmēm cīnās Latvijas 
čempionātu turnīros. Liels paldies 
komandu sponsoriem par sniegto 
atbalstu, jo bez viņiem mēs neva-
rētu priecāties par kuldīdznieku 
uzvarām florbolā, telpu futbolā, 
volejbolā, basketbolā.

Savukārt februārī notiks Ei-
ropas rallija čempionāta posms, 
Latvijas čempionāts vieglatlētikā, 
ziemas sporta spēles.

Vasaras sezona tiks atklāta 
maijā, kad Kuldīgā notiks „SEB 
kalnu divriteņu maratona 2015” 
2. posms, jūnijā – „Čempionu 
kauss” riteņbraukšanā, jūlijā – Lat-
vijas spēkavīru čempionāta posms, 
augustā – vasaras sporta spēles 
Ēdoles pagastā, kā arī jau desmi-
tais „Kuldīgas pusmaratons”, bet 
septembrī sezonu noslēgsim ar 
„X race” piedzīvojumu sacensī-
bām. Šīs sacensības Kuldīgā notiks 
pirmo reizi, dalībnieki var reģistrē-
ties dažāda garuma un sarežģītības 
pakāpes distancēm.

Novēlu jaunajā gadā būt ak-
tīviem pašiem un iesaistīt sporta 
nodarbībās arī draugus un paziņas!

Varēs gan 
piedalīties, gan 

līdzi just un 
atbalstīt

AGRIS KIMBORS, 
Kuldīgas sporta skolas direktors

GUDENIEKOS
Katru piektdienu 15.00  Basu tautas 

namā – ansambļa „Basu suiti” mēģinājums, 
aicina pieteikties jaunus dalībniekus.

Februārī Gudenieku kultūras namā – 
Inta Rozenbaha gleznu izstāde.

Februārī Basu tautas namā – Dz.Lāces 
gleznu izstāde.

30. janvārī 13.00 Gudenieku kultūras 
namā – tikšanās ar keramiķi Intu Bungu. 
Darbus varēs apskatīt un iegādāties visu 
mēnesi.

20. februārī 15.00 Gudenieku kultūras 
namā – pasākums, kurā prezentēs Gu-
deniekos tapušo grāmatu „Adīti mauči. 
Senā un modernā adīšanas tehnikā”. 115 
ornamentu paraugi. Autore Dace Nasteviča.

21. februārī tiek organizēts brauciens uz 
Liepājas teātra izrādi „Piafa”. Pieteikties līdz 
16. februārim (tālr. 29266724).

28. februārī 18.00 Gudenieku kultūras 
namā – „Rumbas kvarteta” koncerts. Ie-
eja – EUR 4.

ĪVANDĒ
8. februārī 10.00 Īvandes muižā – 

Ēdoles un Īvandes atklātā zolītes turnīra 
4.  kārta.

KABILĒ
31. janvārī 16.30 saieta namā – animā-

cijas filma „7. rūķītis”. Ieeja – EUR 1.
18.00 – latv iešu f i lma „Modris” 

(līdz 12 g.v. – neiesakām). Ieeja – EUR 2.
KURMāLĒ
Februārī Priedaines bibliotēkā – Daces 

Cielavas fotoizstāde „Saule un ūdens”.
No 2. līdz 13. februārim Priedaines 

bibliotēkā – jaunie lasītāji aicināti iesniegt 
pašbildi Aspazijas dzejas noskaņās. Būs 

darbu vērtēšana un labāko apbalvošana.
4. februārī 11.00 Priedaines bibliotēkā – 

izglītojoša nodarbība numeroloģijā kopā ar 
Ilzi Jansoni.

18. februārī čaklākā bibliotēkas jauno 
lasītāju komanda dosies uz pasākumu 
„Grāmatu risks” Pelču pagasta bibliotēkā.

LAIDOS
Pirmdienās 18.00 – 20.00 brīvā laika 

pavadīšanas centrā – spēļu istaba. Ce-
turtdienās 9.00 – 15.00 – iespēja apgūt 
datora pamatprasmes. Informācija pa tālr. 
20222398.

30. janvārī  9.30 Sermītes bibliotēkā – 
bērnu žūrijas noslēguma pasākums.

PADURĒ
2. februārī 17.00 Padures pagasta 

pārvaldē – floristikas nodarbība. Veidosim 
sienas dekorus patafīna akrila tehnikā. 
Ieeja – EUR 3. Pieteikšanās e-pastā: vi-
sock@inbox.lv

16. februārī 18.00 Padures pagasta 
pārvaldē – Ineses Prisjolkovas seminārs. 
Ieeja – EUR 15.

20. februārī 21.00 Padures pagasta pa-
sākumu zālē – Vīriešu dienas balle. Ieeja – 
EUR 3 (biļešu iepriekšpārdošana). Spēlēs 
Edijs un Artūrs Rozentāli no Ventspils.

PELČOS
Katru piektdienu 18.00 bibliotēkā – spā-

ņu valodas kursi.
Februārī bibliotēkā – grāmatu izstāde 

„Jaunākās grāmatas svešvalodās Pelču 
pagasta bibliotēkā”; Ilzes Riekstiņas gleznu 
izstāde.

3. februārī 17.00 bibliotēkā – tikšanās 
ar izstādes „Izšuvumi krustdūrienu tehnikā” 
autori Jolantu Alkšari.

8. februārī 12.00 uz lielā kalna pie Kaž- 
miriem – „Tas trakais Meteņu šļūciens”. 
Izdomu bagātākos un interesantākos 
šļūcamos gaida pārsteiguma balvas. Būs 
ugunskurs, silta tēja un desiņas.

10. februārī 15.30 bibliotēkā – vispa-
saules drošākā interneta diena – 2015 ar 
saukli „Kopā par labāku internetu”, nodar-
bība visiem interesentiem; 16.30 – pasaku 
pēcpusdiena bērniem „Zelta zivtiņa”.

17. februārī 16.30 bibliotēkā – pasaku 
pēcpusdiena bērniem „Bitīte Maija”.

18. februārī 16.00 bibliotēkā – starp-
bibliotēku spēle bērniem „Grāmatu risks”.

20. februārī 16.00 „Pagrabiņā” – sveču 
liešana.

26. februārī 16.00 bibliotēkā – Pelču 
pagasta atmiņu vakars „Par Pelču bēr-
nunamu”.

RENDā
9. februārī 16.00 kultūras namā – gar-

dēžu klubiņa nodarbība „Gliemežu gatavo-
šana un degustācija”.

14. februārī 20.00 kultūras namā – atpū-
tas vakars pie klātiem galdiem „Sniegputeņu 
virpulī”. Koncertēs latīņu un spāņu mūzikas 
grupa „Los Daugavas Nens”; ballē spēlēs 
muzikālā apvienība „Duets” no Liepājas. 
Dalības maksa –  EUR 10. Pieteikties un 
samaksāt kultūras namā līdz 9. februārim.

13. martā 19.00 – brauciens uz mūziklu 
„Čigānu barons” („Gipsy baron”) Kuldīgas 
kultūras centrā. Biļetes cena –  EUR 9. 
Samaksāt līdz 15. februārim.

22. martā 17.00 – brauciens uz Marijas 
Naumovas koncertprogrammu „Pusnakts 
Parīzē” Kuldīgas kultūras centrā. Biļetes 
cena –  EUR 8. Samaksāt līdz 15. februārim.

RUMBā
28. janvārī 16.00 Mežvaldē – radošā 

darbnīca bērniem „Mazie sniegavīriņi”. Līdzi 
jāņem balta dzija.

29. janvārī 12.15 „Bukaišos” – radošā 
darbnīca pieaugušajiem „Baltās sniega 
rozes”. Līdzi jāņem baltie vates aplīši, balts 
diegs un adata.

1. – 14. februārī Mežvaldē, 16. – 21. feb-
ruārī „Bukaišos”,  23. – 28. februārī Novad-
niekos – Skaidrītes Vjaksas fotoizstāde.

11. februārī 16.00 Mežvaldē – radošā 
darbnīca bērniem „Valentīndienas dekori”.

12. februārī 12.00 „Bukaišos” – radošā 
darbnīca pieaugušajiem „Valentīndienas 
dekors”. Līdzi jāņem dažādi dekoratīvie 
materiāli.

13. februārī  17.15 „Bukaišos” – „Vaka-
rēšana”. Dzejas lasījumi (Ligita Mežkalne, 
Santa Sakalovska, Alise Krone-Lauriņa), 
instrumentālā mūzika (Edgars Ziņģis).

17. februārī 19.00 „Bukaišos” – zoles 
vakars.

18. februārī 14.15 „Bukaišos” – „Gar-
dēži”.

SNĒPELĒ
30. janvārī 15.00 kultūras namā – rado-

ši, praktiski, interesanti (nodarbības dažāda 
vecuma dāmām). Sīkāka informācija kultū-
ras namā vai pa tālr. 27843792.

TURLAVā
14. februārī 19.00 kultūras namā – kon-

certs-konkurss „Pop-šovs”. Priekšnesumus  
pieteikt e-pastā: zandaspulgite@inbox.lv 
līdz 9. februārim.

VāRMĒ
30. janvārī 20.00 sporta hallē – 2. līgas 

florbola sacensības: Vārme – Talsi. 

S. 31.I 16.00  LĀCĒNA PADINGTONA PIEDZĪVOJUMI
Sv. 1.II 15.00 Lielbritānija, 2014, ilgums 1’35”
O. 3.II 17.30 Komēdija, ģimenes filma
T. 4.II 18.00 Filma dublēta latviešu valodā
C. 5.II 17.30 U

S. 31.I 18.00  TRAKIE PIEDZĪVOJUMI MEKSIKĀ
Sv. 1.II 17.00 ASV, 2014
O. 3.II 19.30 Ilgums 1’36”
T. 4.II 20.00 Komēdija
C. 5.II 19.30 16+

P. 6.II 18.00  HEKTORS UN LAIMES MEKLĒJUMI
Sv.   8.II 13.00  Lielbritānija, Vācija, Kanāda, Dienvidāfrika 
O.  10.II 17.30  2014, ilgums 2’00”, 12+
T.  11.II 20.00 Piedzīvojumu filma, komēdija, drāma

Sv. 8.II    15.30  JUPITERAS CEĻŠ 
O. 10.II 20.00 ASV, 2014, ilgums 2’05”
T. 11.II 17.30 Asa sižeta piedzīvojumu filma, fantastika
C. 12.II  19.30 12+

Sv. 8.II    18.00  VĒSĀ MIERĀ 
C. 12.II 18.00 Latvija, 2014, ilgums 1’15”, U
   Dokumentālā filma

S. 14.II 15.00 LIELAIS 6
Sv. 15.II   15.00  ASV, 2014, ilgums 1’45”
O. 17.II 17.30 Animācijas piedzīvojumu filma
T. 18.II 18.00 Filma dublēta latviešu valodā
C. 19.II 17.30 U

Sestdien, 7. februārī, 19.00 – deju kolektīvu sadancis „Cīruļputenī”. Kuldīgas apriņķa 
14 deju kolektīvu dejotāji. Ieeja bez maksas.

Sestdien, 14. februārī, 19.00 – Santa Zapacka un Harijs Ozols „jubilejas koncertā”. 
Biļetes www.bilesuparadize.lv. Ieeja –  EUR 5, 6.

Piektdien, 20. februārī, 17.00 – bērnu deju kolektīvu koncerts („Stariņš”, TDA „Ven-
ta” no Kuldīgas, „Liedags” no Ventspils, „Dzīpars” no Saldus, „Dimdariņi” no Vārmes). 
Ieeja –  EUR 1.

Sestdien, 21. februārī, 18.00 – jāņa Sproģa jubilejas koncerts „Sveika, mīļā Kul-
dīga!”. Biļetes www.bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 9, 12, 14.

Sestdien, 28. februārī, 13.00 – jauniešu teātra „Focus” klaunāde „Iedomu spoguļi”. 
Ieeja bez maksas.

Sestdien, 28. februārī, 17.00 – koru koncerts Sv. Katrīnas baznīcā. Piedalās Kuldīgas 
kultūras centra jauktais koris „Ventava”, Ventspils pilsētas domes kultūras centra jauktais 
koris „Līvzeme”.

Sestdien, 8. martā, 12.00 – Kuldīgas apriņķa deju kolektīvu skate. Ieeja bez maksas.
Ceturtdien, 12. martā, 14.00 – 19. Integratīvās mākslas festivāla „Nāc līdzās” 

koncerts. Vairāk: www.naclidzas.lv. Ieeja bez maksas.

Aicina iesaistīties 
„Vaidelotē”

Ēdoles pagastā tiek organizēta jauna sieviešu interešu grupa „Vaide-
lote”, kurā iesaistīties aicinātas dažāda vecuma un interešu sievietes.

Apvienība vēlas sekmēt sieviešu aktivitāti Ēdoles pagastā – sanākt kopā, 
lai sevi pilnveidotu, uzkrātu vērtīgu pieredzi, paplašinātu draugu loku. „Vai-
delotē” plānotas dažādas aktivitātes, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, 
radošās darbnīcas, līdzdarbošanās pagasta pasākumu rīkošanā. Dalībnieces 
varēs neturēt sveci zem pūra un parādīt savas prasmes arī citiem.

Domājot par veselīgu dzīvesveidu, vasarā notiks velobrauciens „Pedālis 
2015” un pārgājiens „Nāc līdzi” pa Ēdoles pagasta teritoriju – apskatīsim 
skaistākās vietas, dabas objektus.

Tikšanās plānotas reizi mēnesī. Pirmā notiks 20. februārī 17.00 Ēdoles 
pagasta bibliotēkā.

Pirmdien, 2. februārī, 
plkst. 18.00 aicināti 
jauni grupas dalībnieki. 
Trešdienu un ceturt-
dienu vakaros – 4.un 
5. februārī – turpina 
iepriekšējās grupas. 
Gaidīti visi, kuri noil-
gojušies pēc krāsām 
un otām!
Ir iespēja piebiedroties 
jaunajai grupai, zvanot 
29320495 vai rakstot: 
studija.malu22@gmail.com. Kursus vada māksliniece Ieva Vītola-
Lindkvista.

Atsākas krāsu mācības un 
gleznošana

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


